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Voorwoord

Lieve Utrechters,

Utrecht is een stad om trots op te zijn. Tal-
loze Utrechters dragen elke dag weer hun 
steentje bij om de stad 
nog mooier te maken. In 
Utrecht hebben we geen 
zwakke scholen meer, 90% 
van de Utrechters voelt zich 
gezond en we hebben de 
mooiste binnenstad van 
Nederland.

Achter al dat moois gaan 
ook grote verschillen schuil. 
De PvdA maakt zich zor-
gen over de toenemende 
ongelijkheid in Utrecht. In 
Overvecht leven bewoners 
gemiddeld 12 jaar minder lang in goede ge-
zondheid dan in de wijk Tuindorp die er pal 
naast ligt. De werkloosheid is onder laagop-
geleiden bijna vier keer zo hoog als onder 
hoogopgeleiden. Wijken als Overvecht en 
Kanaleneiland bestaan voor ruim 70% uit 
sociale huurwoningen tegenover 23% in de 
binnenstad. Deze cijfers liegen er niet om. 
De verschillen tussen arm en rijk, hoog- en 

laagopgeleid, jong en oud, met en zonder 
migratieachtergrond nemen toe. 

De PvdA legt zich niet bij deze tweedeling 
neer. Het bestrijden van de 
ongelijkheid in onze mooie 
stad is onze belangrijkste 
opdracht voor de komende 
jaren. Wij willen werken aan 
een stad waarin iedereen zich 
thuis voelt en waar onzeker-
heid over wonen, werk, zorg 
en inkomen wordt uitgeban-
nen. 

Bij de gemeenteraadsver-
kiezingen van 21 maart staat 
volgens ons dan ook veel op 
het spel. Laten we samen van 

Utrecht een stad maken waar iedereen van 
kan genieten en meetelt! 

Rick van der Zweth
Lijsttrekker PvdA Utrecht

“Het bestrijden 
van de

 ongelijkheid is 
onze 

belangrijkste 
opdracht’’
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Afschaffen ouderbijdrage
In Utrecht groeien helaas steeds meer kinderen op 
in armoede. Het is heel belangrijk dat deze kinde-
ren mee blijven doen en niet uitgesloten worden. 
Afgelopen zomer voerde de PvdA Utrecht hiervoor 
actie door aandacht te vragen voor de vrijwillige 
ouderbijdrage op basisscholen. Ouders die het 
niet kunnen betalen, hoeven dit ook niet.

Scholen worstelen hiermee. OBS Overvecht heeft 
er een mooie oplossing voor bedacht. De school 
staat in hartje Overvecht, de Utrechtse wijk met het 
hoogste percentage huishoudens dat leeft onder 
de armoedegrens. Locatieleider van De Watertoren 
Dennis de Vries: “Wij schaffen de ouderbijdrage af. 
We merkten dat het voor sommige ouders lastig is 
om die te betalen en dat ze het ook moeilijk vinden 
om het gesprek daarover aan te gaan. Ouders heb-
ben het liever niet over armoede.”

Het betekent dat de school geen grote schoolreis-
jes of excursies kan organiseren. “Het is een bewus-
te keuze dat wij niet elk jaar met een bus naar de Ef-
teling gaan. Liever dat, dan dat sommige kinderen 
moeten achterblijven op het schoolplein, al hebben 
wij dat sowieso nooit gedaan.” 

Uit je bubbel komen
Deze omgang met leerlingen staat voor Dennis 
ook symbool voor iets groters. “Wij zijn een vreed-
zame school. Dat betekent dat we veel meer dan 
alleen een school zijn. We zijn een gemeenschap, 
een samenleving in het klein. Onze school staat in 
Overvecht. Je moet iets met de wijk. Alles wat daar 
speelt komt de school in.” 

Het gaat Dennis aan het hart dat het Utrechtse ba-
sisonderwijs enorm gesegregeerd is. Hoe zorg je 
dat kinderen met en zonder migratieachtergrond 
elkaar wel ontmoeten? Dennis is daarvoor afgelo-
pen jaar een mooi project gestart op zijn school: 
kinderen uit Overvecht ontmoeten kinderen uit het 
nabijgelegen Tuindorp. “De kinderen worden eerst 
penmaatjes en schrijven brieven aan elkaar. Daarna 
gaan ze een aantal keer bij elkaar op bezoek. Alle-
maal met als doel elkaar beter te leren kennen en 
uit hun eigen bubbel te komen.”

Het blijft een lastig thema, gesegregeerd onder-
wijs. Dennis vindt dat de politiek daar te stil over 
is. “De politiek moet zich juist wél met de inhoud 
bemoeien! Accepteren we dat we gesegregeerde 
scholen hebben? Vinden we bubbels O.K.? Ik denk 
van niet, dus zeg er dan ook wat van!” Daar is de 
PvdA het van harte mee eens, dus laten we zorgen 
dat we er ook in de gemeenteraad de discussie 
over aangaan.

Foto: Eddy Steenvoorden

Op bassischool  De Watertoren in 
Overvecht kan ieder kind meedoen
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“Deze verkiezingen zijn belangrijker dan ooit”
Voor Pet (42) en Thijs (36) worden de komende ge-
meenteraadsverkiezingen erg spannend. Voor hen 
staat niets minder dan het behoud van hun woning 
op het spel. Als het aan dit college ligt, worden de 
sociale huurwoningen en de koopwoningen aan de 
Croeselaan namelijk gesloopt om plaats te maken 
voor dure hoogbouw. Maar er is nog hoop. “Deze 
verkiezingen zijn belangrijker dan ooit.”

Op een koude namiddag in december laten Pet 
en Thijs trots hun woonblok zien aan het begin 
van de Croeselaan. De fraaie woningen werden in 
1936 gebouwd voor arbeiders van de tegenover-
liggende fabriek, waar nu het hoofdkantoor van de 
Rabobank staat. Thijs wijst op de typische bakste-
nen gevels, ontworpen door de Utrechtse architect 
Peter van der Wart. Tegenwoordig wonen er vooral 
gezinnen. Het voortbestaan van deze woningen is 
allerminst zeker.

Bewoners niet gehoord
Per toeval kwamen Pet en Thijs achter de sloopplan-
nen van hun woningen. Zo’n 1,5 jaar geleden be-
zochten ze een stadsgesprek over de toekomst van 
het stationsgebied. Toen kregen ze in de gaten dat 
hun woningen mogelijk gesloopt zouden worden. 
Niemand op het stadhuis had de moeite genomen 
om de bewoners van de Croeselaan van tevoren op 
de hoogte te stellen.

“Het besluitvormingsproces is schimmig”, aldus 
Thijs. “Wij zijn niet gehoord”, valt Pet hem bij. Toen 
de gemeente besloot het gesprek met de be-
woners aan te gaan, was er van participatie geen 
sprake meer. De wethouders vertelden alleen wat 
de plannen waren. Thijs: “Ze hadden al besloten.” 
Pet: “De enige motivatie is Utrecht volstouwen met 
mensen, maakt niet uit hoe.” Thijs vult aan: “Utrecht 
wordt een eenheidsworst. De Zuidas is het voor-
beeld. Dat is niet wat wij als Utrecht zijn.” 

Steun van de PvdA
Het was reden voor Pet en Thijs en vele andere be-
woners om in actie te komen: “Stop de hoogbouw 
in Utrecht centrum, laat de jaren 30 woningen 
staan!” Ze willen de identiteit van Utrecht en hun 
arbeiderswijk behouden. Thijs: “Over 10 jaar zul je 
geen arbeider meer in Utrecht tegenkomen. Die 
zijn er uitgebonjourd.” 

Dat laten we als PvdA niet gebeuren! Daarom steunt 
Rick van der Zweth, lijsttrekker van de PvdA Utrecht, 
het protest van de bewoners van de Croeselaan. 
Thijs: “Rick heeft echt gestreden voor sociale wo-
ningbouw. Hij staat met zijn retoriek dicht bij men-
sen. In Jip-en-Janneke-taal legt hij zijn standpunten 
uit. Hij is jong en zorgt voor nieuw elan, zonder te 
schreeuwen.”

Het protest had succes. Er komt een onderzoek of 
de sociale huurwoningen aan de Croeselaan be-
houden kunnen blijven. Sloop is dus voorlopig van 
de baan. Pet en Thijs wonen al ruim tien jaar in hun 
sociale huurwoningen aan de Croeselaan. Ze ho-
pen er nog lang te kunnen blijven.

Zeker zijn
van een
betaalbaar
huis
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‘Zeker zijn van Utrecht voor 
iedereen’

Rick van der Zweth (27) is een van de  
jongste lijsttrekkers ooit voor de PvdA. Hij 
wil dat Utrecht een stad voor iedereen is. 
Lees in dit interview meer over zijn ideeën 
voor Utrecht. 

Waar in Utrecht heb je allemaal gewoond?
Toen ik vanuit Rotterdam naar Utrecht kwam om 
bestuurskunde te studeren, ben ik op een zolder-
kamertje op de Damstraat gaan wonen. Je ging er 
naar binnen door een luik in het plafond en je kon 
er vanwege het puntdak alleen in het midden van 
de kamer staan. Een bizarre kamer, waarvan ik vrij 
zeker weet dat ik er eigenlijk niet mocht wonen. Na-
tuurlijk betaalde ik wel gewoon de volle mep.

Vervolgens ben ik verhuisd naar een kleine studio 
achter de Vleutenseweg. Die huurde ik van een 
louche huisjesmelker, waar er helaas nog te veel 
van zijn in Utrecht. De huur was hoog en ik kreeg 
allerlei naheffingen. Ik ben toen naar de huurcom-

missie gegaan en ik heb flink wat geld teruggekre-
gen. Daarna heb ik wél op fijne plekken gewoond: 
de studentenflat op de Ina Boudier Bakkerlaan, de 
starterstoren City Campus Max en ik woon nu sa-
men met mijn vriendin in Hoograven.

Het is niet alleen voor studenten lastig een goe-
de woning in Utrecht te vinden. Er zijn lange 
wachttijden voor sociale huur, hoge huurprijzen 
in de vrije sector en de markt voor koopwonin-
gen lijkt op hol geslagen. Hoe lossen we dat op?
Door veel bij te bouwen en radicaal te kiezen voor 
wie je bouwt. De PvdA wil in Utrecht voor iedereen 
bouwen. Dat betekent dat je beslissingen niet laat 
afhangen van projectontwikkelaars en beleggers, 
maar als gemeente zelf bepaalt voor wie je bouwt. 
Wij kiezen voor veel sociale huurwoningen, middel-
dure huur- én koopwoningen. Maar ook huizen voor 
specifieke doelgroepen als studenten en ouderen. 

Het college van B en W (D66, VVD, GroenLinks en 
SP) kiest er nu vaak voor om die verdeling over te 
laten aan de projectontwikkelaars. Dan kun je er 
donder op zeggen dat er wordt gekozen voor wo-
ningen die het meeste opleveren, en niet voor een 
evenwichtige verdeling van woningen in een wijk.

“Wij bouwen voor mensen, niet 
voor projectontwikkelaars’’

Je woont dus in Hoograven. Wat vind je leuk aan 
je wijk? 
Het is een wijk met een eigen karakter. Ik wilde 
bewust niet in een yuppenwijk wonen. Maar ook 
in Hoograven verandert er het een en ander. Rot-
soord bijvoorbeeld wordt vlakbij ons uit de grond 
gestampt, maar de identiteit van de wijk verandert 
daar volgens mij niet door.

De flat waar ik woon bestond vroeger alleen uit so-
ciale huur. Nu wonen er ook starters en jonge ge-
zinnen in koopflats, maar mijn onderburen wonen 
er bijvoorbeeld al 40 jaar. Dat is leuk aan Utrecht en 
moeten we zien te behouden. Dat gemengde zie je 
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ook op straat terug en die diversiteit zorgt voor een 
fijne wijk om te wonen.

Wat is je favoriete plek in Utrecht?
Zonder twijfel het Ledig Erf. Daar zit het universi-
teitsgebouw waar ik studeerde en het was daardoor 
de eerste plek in Utrecht die ik goed leerde ken-
nen. Je hebt er twee leuke kroegen en ik vind het 
Louis Hartloopercomplex een ontzettend mooie 
bioscoop. Ondanks dat er veel verandert en station 
Vaartsche Rijn er is gekomen, is het nog steeds een 
vrij rustige plek. Behalve als de zon schijnt natuurlijk, 
dan is er zelfs nauwelijks plek om op de stoeprand 
te zitten.

Sport je vaak?
Veel te weinig. Vroeger heb ik gerugbyd en gebas-
ketbald. In Utrecht bij USRS, het studentenrugby-
team, maar dat was te corporaal voor me. Toen ben 
ik weer gaan basketballen, bij USBF. Dat ben ik ook 
na mijn studie blijven doen, maar ik moest stoppen 
omdat het op dezelfde dag is als de fractieverga-
dering. Nu wordt het uitkijken voor extra raadskilo’s.

Sommige sportverenigingen krijgen komend 
jaar te maken met een verhoging van de huren 
van hun accommodaties? Waarom doet de ge-
meente dat?
Wie het weet, mag het zeggen. De gemeente be-
weert te zorgen voor meer spreiding van het ge-
bruik van de velden: sommige velden worden op 
bepaalde momenten weinig gebruikt en andere 
worden overbelast. Door te gaan stunten met ta-
rieven denkt het college meer spreiding te kunnen 
forceren. Ze weten dondersgoed dat de maatrege-
len niet werken. Dat weerhoudt de coalitie er niet 
van dit er alsnog door te drukken, tegen de wens 
van de sportverenigingen in. Dat heet dan ‘Utrecht 
Maken We Samen’. 

Onbegrijpelijk, want sport is zo ontzettend belang-
rijk. Niet alleen omdat het gezond is om te bewe-
gen, sporten heeft ook een grote sociale functie. 
Door de tarieven te verhogen zullen de contribu-
ties omhoog gaan. Mensen die minder te besteden 
hebben én hun kinderen, kunnen hierdoor minder 
of niet meer sporten. En de vrijwilligers van sport-
clubs laten we in de kou staan, dat mag nooit de 
bedoeling zijn.

Het aantal gezinnen in Utrecht dat in armoede 
leeft is de afgelopen jaren gestegen, naar meer 
dan 25.000. Dat is schrikbarend veel. Hoe kan 
dat?
Dat is een kwestie van keuzes. De afgelopen vier 
jaar zijn armoederegelingen in Utrecht afgeschaft 
en versoberd door het college. Dat loopt op tot 
enkele tientjes per maand per persoon. Juist bij de 

mensen die dit absoluut niet kunnen missen. We 
hebben het over ongeveer 12.000 Utrechtse kinde-
ren die opgroeien in armoede. Dat zijn de gezin-
nen die je direct en hard treft met het uitkleden van 
het armoedebeleid. Voor de PvdA is dit onaccep-
tabel en daarom maken wij andere keuzes. Want 
die toegenomen armoede maakt deel uit van de 
groeiende tweedeling in de stad. Wat ons betreft 
hét thema van de verkiezingen en het belangrijkste 
onderwerp voor de politiek de komende jaren. 

“12.000 Utrechtse kinderen  
groeien op in armoede’’

Je noemt tweedeling vaak een groot probleem 
voor Utrecht. Waarom precies? 
Ik zie een tweedeling in de stad ontstaan waarbij 
verschillende groepen Utrechters langs elkaar heen 
leven. Hoe vaak heeft iemand uit Kanaleneiland 
contact met iemand uit Wittevrouwen? Wijken en 
buurten verschillen onderling enorm. De kwaliteit 
van leven in de ene wijk is onvergelijkbaar met die 
in de andere. In sommige wijken zijn de voorzienin-
gen geweldig, hebben mensen een hoog inkomen 
en zijn de meeste mensen gezond. In andere wijken 
verkeren de woningen in slechtere staat, hebben 
veel mensen schulden en kampen veel bewoners 
met gezondheidsproblemen. Concreet betekent 
het dat mensen in Tuindorp gemiddeld 12 jaar lan-
ger in goede gezondheid leven dan inwoners van 
Overvecht. Daar schrik ik van. Dat moet anders kun-
nen in een rijke stad als Utrecht. Hier kun je als poli-
tiek echt verschil maken en daar gaan de verkiezin-
gen op 21 maart wat mij betreft over.
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Van alle partijen het verkiezingsprogramma 
doorlezen is een flinke klus. Daarom hebben 
we een korte samenvatting gemaakt waarin de 
belangrijkste PvdA punten staan. Wilt u meer 
weten? Ons complete programma vindt u op 
utrecht.pvda.nl. We zijn ook altijd bereikbaar 
voor vragen via Facebook, Twitter, e-mail of via 
de telefoon. 
 
Utrecht is een stad om trots op te zijn. Talloze 
Utrechters dragen elke dag hun steentje bij 
om onze stad een beetje mooier te maken. Dat 
betekent niet dat er geen werk aan de winkel 
is. Wij maken werk van de groeiende verschil-
len die de stad en haar inwoners splijt. Ver-
schillen die je op de kaart kunt aanwijzen, die 
grenzen trekken tussen de bewoners en wij-
ken. In Overvecht leven bewoners gemiddeld 
12 jaar minder in goede gezondheid dan in 
het naastgelegen Tuindorp. De werkloosheid 
onder laagopgeleiden is bijna vier keer zo 
hoog als onder hoogopgeleiden. De binnen-
stad telt 23% sociale huurwoningen; in Over-
vecht is dat 71%. Deze cijfers liegen er niet om. 
De verdeeldheid tussen arm en rijk, hoog- en 
laagopgeleid, jong en oud, met en zonder mi-

gratie-achtergrond neemt toe. De PvdA legt 
zich hier niet bij neer. Wij werken aan verbin-
ding in plaats van het vergroten van verschillen. 
Utrecht zijn we samen!

Goed werk in een sterke stad
Zeker zijn van goed werk geeft mensen per-
spectief, zekerheid en het gevoel erbij te ho-
ren. Helaas heeft niet iedereen in Utrecht een 
fijne baan. Sommige Utrechters hebben geen 
werk, anderen zijn niet zeker van hun baan. De 
PvdA Utrecht wil goed werk voor iedereen!
• Meer werkgelegenheid, op alle niveaus 

door het aantrekken van nieuwe bedrijven 
en nieuwe banen in de publieke sector.

• Meer zekerheid, goede arbeidsvoorwaar-
den en fatsoenlijk loon (ook bij aanbeste-
dingen). We willen meer aandacht voor 
scholing en tegengaan van arbeidsverdrin-
ging.

Onze plannen voor
Utrecht

8



• Extra inspanningen voor mensen die moei-
lijk aan een baan komen, specifiek tegen 
jeugd- en ouderenwerkloosheid en voor 
het creëren van beschutte werkplekken.

• De gemeente geeft het goede voorbeeld 
met meer vaste contracten, ook voor men-
sen met een arbeidsbeperking

 

Bestaanszekerheid in een zorgzame stad 
Zeker zijn van genoeg te eten, een dak boven 
je hoofd en actief kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Die bestaanszekerheid is de ba-
sis waarop ieder mens bouwt. De PvdA zet in 
op het voorkomen van armoede!
• Armoede wordt actief bestreden door bij-

voorbeeld schuldenproblematiek vroeg te 
signaleren en aan te pakken.

• Een bestaansminimum en perspectief voor 
iedereen, niemand slaapt op straat. 

• Toegankelijke en persoonlijke zorg waarin 
buurtteams proactief werken. Er komt een 
gecoördineerde jeugdaanpak, mantelzor-
gers worden ondersteund en voor huishou-
delijke hulp geldt maatwerk.

Wonen in een veilige en duurzame stad 
Zeker zijn van een betaalbare woning. De PvdA 
wil dat heel Utrecht een stad voor iedereen 
blijft, ook voor mensen met een kleine porte-
monnee. De PvdA wil een fijne en duurzame 
stad waar mensen nu, maar ook in de toekomst, 
betaalbaar, veilig en aangenaam kunnen wo-
nen. Een gezonde en leefbare stad draagt bij 
aan het woongenot van alle Utrechters!
• Meer betaalbare (sociale huur) woningen, 

verspreid over de hele stad.
• Verbetering van de veiligheid in de wijken.
• Inzet op verduurzaming van de stad: meer 

groen, meer gezondheid, minder vervui-
lend verkeer.

• Verbetering van de infrastructuur voor het 
openbaar vervoer en de fiets.

Samenleven in een sociale stad 
De PvdA wil een stad waar iedereen meetelt en 
meedoet en waar niemand wordt uitgesloten. 
Gelijke kansen stellen alle bewoners in staat 
het maximale uit zichzelf te halen. Goed onder-
wijs speelt daarin een sleutelrol. De kwaliteit 
van onderwijs mag niet afhankelijk zijn van de 
wijk waarin kinderen opgroeien!
• Goede voorzieningen op het gebied van 

sport, cultuur en onderwijs zorgen voor ver-
binding. De tweedeling in het onderwijs is 
onacceptabel, de gemeente spant zich sa-
men met scholen actief in om de verschillen 
zo snel mogelijk weg te werken.

• De gemeente is er voor mensen en presen-
teert zichzelf toegankelijk en overzichtelijk 
in de wijken. 

• De gemeente gaat écht luisteren naar be-
woners die initiatief durven nemen. We 
willen een stad waarin mensen zich verant-
woordelijk voelen en omzien naar elkaar. 

• We roepen discriminatie een halt toe en 
werken samen aan ontmoeting en diversi-
teit.

Wilt u het hele programma 
lezen?
Kijk dan op utrecht.pvda.nl 
en lees al onze plannen voor 
Utrecht
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Judy en Thea over hun 
drijfveer voor de PvdA
De PvdA verbindt! Als linkse middenpartij slaat de 
PvdA bruggen tussen mensen, tussen generaties. 
Twee nieuwe Utrechtse PvdA-leden, jong en oud, 
laten dit zien. Judy: 22 jaar, uit Wageningen, net 
afgestudeerd en sinds september 2017 lid. Thea: 
een halve eeuw ouder (naar eigen zeggen), gebo-
ren in Utrecht, ook sinds kort actief in Utrecht.

Waarom lid?

Judy: ‘De PvdA is voor mij de 
meest empathische partij van 
Nederland. Niet alleen het ei-
genbelang geldt.’ Thea is het 
hiermee eens en vult aan: ‘Er zijn 
altijd anderen dan jezelf. Qua 
opvatting, geloof, levenswijze. 
Niemand heeft baat bij verdeeld-
heid, maar toch profileren ande-
re partijen zich door verschillen 
te benadrukken. Zo kun je niet 
samenleven.’

Waarom nu?

Ze vinden beiden dat door de polarisatie die gaan-
de is, de verbindende factor van de PvdA onmisbaar 
is. ‘Dat gat gaan we sociaal opvullen op 21 maart’ 

zegt Judy. Ondanks de halve eeuw leeftijdsverschil 
doen ze beiden volop mee met de campagne, met 
dezelfde doelstelling. Thea: ‘Het leuke is dat ik zo-
veel verschillende mensen leer kennen die allemaal 
actief zijn. Er zit veel energie! Ouderen moeten niet 
zeggen dat het hun tijd wel duurt, maar meedoen. 
Niet alleen met jezelf bezig zijn, maar ook met an-

deren.’ Judy ziet veel meer mo-
gelijkheden voor verbinding 
tussen bijvoorbeeld studenten 
en andere Utrechters. ‘Meer met 
elkaar leven, in plaats van langs 
of tegen elkaar.’

Waarom stemmen op de PvdA 
in Utrecht?

Eensgezind: ‘De stad mag niet 
alleen toegankelijk worden voor 
de happy few met geld. Iedereen 
moet zeker zijn van een mooie 
plek in de Utrechtse samenle- 
ving. Utrecht is écht van ieder-
een!’

“Meer met 
elkaar leven, 
in plaats van 

langs of tegen 
elkaar”
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Onverwacht een extra rekening 
krijgen van 1800 euro voor je 
energieverbruik. Dat overkwam 
Irma. Zo’n hoog bedrag, dat kon 
ze helemaal niet betalen. Ze wist 
ook zéker: dit kan niet kloppen!
Zo kwam Irma bij het PvdA Ombudsteam in Utrecht 
terecht. Ze had eerst aan de bel getrokken bij het 
energiebedrijf en bij het buurtteam. Hun advies: 
vraag gespreide betaling aan. Onbevredigend, 
vond Irma, zolang ze niet wist waar het hoge be-
drag vandaan kwam. Het Ombudsteam ging samen 
met Irma aan tafel zitten om alles op een rijtje te zet-
ten. We gingen rekenen, vergelijken, bellen, mailen 
en nog een keer bellen. En tipte Irma: maak elke 
week een foto van je meterstanden.

Wat bleek? Vanwege een nieuwe energiemeter was 
een schatting gemaakt van het energieverbruik het 
jaar ervoor. Het Ombudsteam kon aantonen dat de 

“schatting” wel tien keer te hoog was. Het energie-
bedrijf gaf uiteindelijk toe. Alle nota’s werden inge-
trokken, streep erdoor!

Dat is in een notendop wat het Ombudsteam doet. 
Heeft u een steuntje in de rug nodig of loopt u vast 
in een wirwar van regels? Heeft u een probleem met 
het energiebedrijf of de woningbouwcorporatie? 
Voelt u zich onrechtvaardig behandeld door een 
gemeentelijke instantie of duurt uw uitkeringsaan-
vraag veel te lang? Schakel het PvdA Ombudsteam 
in! Met zijn kennis over wet- en regelgeving en be-
schikbare netwerk kan het team bijdragen aan de 
oplossing van een probleem. Het Ombudsteam 
denkt met u mee, zoekt uit en verwijst door naar de 
juiste persoon. 

Het PvdA Ombudsteam Utrecht is er voor 
iedereen.

Telefoon: 030 - 2861121 of 06 - 51000492
E-mail: utrecht@pvda-ombudsteam.nl
Kijk voor meer info op utrecht.pvda.nl

Onbegrijpelijke rekeningen? 
Het Ombudsteam kan helpen
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Wat is het eerste waar jij je voor in gaat zetten als raadslid? 
Dit jaar leven weer meer kinderen en volwassenen in Utrecht in ar-
moede. Denk je dat eens in: elke dag stress hoe je de maand door-
komt en of je je kinderen eten kunt geven. In de sterke en welva- 
rende stad die Utrecht is, vind ik dat elk kind zeker moet zijn van een 
eerlijke start in het leven en dat elk kind de kans moet krijgen om 
zich volop te ontwikkelen. Utrecht bood mij alle kansen – en tweede 
kansen – om een fijn, vrij en veilig leven te leiden. Het doet me pijn 
dat dit voor zo’n 12.000 kinderen in onze stad niet zo is. Ik wil er 
daarom alles aan doen om te zorgen dat ieder kind in Utrecht de 
kansen krijgt die ik hier kreeg. Hoe? Door allereerst de regelingen 
voor mensen in armoede, die de afgelopen jaren door dit college 
versoberd zijn,  te verruimen. Zodat volwassenen en kinderen hier 
een normaal leven kunnen opbouwen in plaats van continu te leven 
met zorgen en stress en daardoor niet het beste uit hun leven kun-
nen halen

Wat is je favoriete plek in Utrecht? 
Dat is een onmogelijke keuze! Utrecht heeft zoveel mooie plekken. 
Ik houd het dichtbij huis en ga voor de Parel van Zuilen en omge-
ving aan de Vecht én de prachtige Werkspoorfabriek waar je nu een 
Utrechts biertje kunt drinken. Nog niet gedaan? Echt een tip! 

Ilse over Hester: 
Hester staat open voor alles en iedereen! Ze weet veel Utrechters 
aan te spreken en te betrekken bij de politiek. Haar liefde en inzet 
voor Utrecht en de bewoners is enorm groot. Hester is enthousiast 
en kan zich oprecht verwonderen. 

Wat is het eerste waar jij je voor in gaat zetten als raadslid? 
Ik wil de trend van tweedeling in de stad tegengaan. Utrecht moet 
een plek voor iedereen zijn. Het mag niet uitmaken of je jong of oud 
bent, of je een dikke portemonnee hebt of niet of welk opleidings-
niveau je hebt. Iedereen heeft zekerheden nodig. Een betaalbaar en 
duurzaam huis, goed onderwijs, goed werk en goede zorg. Zonder 
zekerheid heb je namelijk geen toekomst. Als raadslid zet ik me nu 
al in voor betaalbare koop- en (sociale)huurwoningen. De discussie 
over duurzaamheid vindt plaats bij hoogopgeleid Nederland. Mijn 
ambitie is om van Utrecht een duurzame, schone en leefbare stad te 
maken. Dat kan alleen als we iedereen erbij betrekken. Ten slotte wil 
ik me inzetten voor veiligheid. Tegenwoordig is veilig zijn niet meer 
vanzelfsprekend. Problemen zoals jongerenoverlast en autobranden 
moeten worden aangepakt tot zij opgelost zijn. 

Wat is je favoriete plek in Utrecht?
Ik vind de Muntbrug in Utrecht-West een prachtige plek. Bovendien 
is het een belangrijke fietsverbinding tussen Leidsche Rijn en het 
centrum van Utrecht.

Mounhim over Bülent
Bülent is zeer gedreven en enthousiast en dat werkt aanstekelijk. De 
manier waarop hij het contact met mensen zoekt is heel bijzonder 
en werkt inspirerend: hij is echt een verbindende factor. Ik hoop veel 
van hem te leren de komende tijd.

Ons team voor Utrecht

Hester Assen
nummer 2
37 jaar
wijk: Zuilen (Noordwest)

Bülent Işik
nummer 3
52 jaar
wijk: Lombok (West)
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Wat is het eerste waar jij je voor in gaat zetten als raadslid? 
Ik wil dat iedereen van Utrecht kan genieten. Jong en oud, arm en 
rijk, hoog- en laagopgeleid, met en zonder migratieachtergrond. In 
de afgelopen jaren is de ongelijkheid tussen deze groepen teveel 
toegenomen. Dat kunnen we bestrijden door iedereen gelijke kan-
sen te bieden.Ik ga me inzetten voor Utrechters die maar moeilijk 
rond kunnen komen. Het is te gek voor woorden dat in zo’n rijke stad 
als Utrecht toch zoveel armoede heerst en zelfs toeneemt. 

Wat is je favoriete plek in Utrecht? 
Ik woon ruim 15 jaar in Utrecht en geniet nog elke dag van onze 
mooie stad. Het Julianapark is één van mijn favoriete plekken: het 
is een oase van rust tussen drukke verkeerswegen. In mijn vrije tijd 
speel ik er graag met mijn twee dochters van 0 en 2. 

Hester over Ilse:
Ilse is enorm betrokken bij alles wat ze doet. Hoe ze zich al jaren inzet 
als vrijwilliger voor de mensen in Sterrenwijk is daar een prachtig 
voorbeeld van. Ik weet zeker dat de bewoners van Utrecht bij Ilse 
altijd op één komen als ze raadslid is en dat je als Utrechter aan 
haar een bevlogen, oprechte volksvertegenwoordiger hebt met hart 
voor jou en hart voor de stad. Ze is je stem dubbel en dwars waard!

Ilse 
Raaijmakers
nummer 4
33 jaar
wijk: Bloemenbuurt (Noordwest)

Wat is het eerste waar jij je voor in gaat zetten als raadslid? 
Broedplaatsen waar ROC leerlingen geholpen worden hun ideeën 
werkelijkheid te laten worden en actief zoeken naar talent in de wijken 
en deze begeleiden tot rolmodellen waar een inspirerende werking 
vanuit gaat. Hiermee en door het bestrijden van discriminatie bij het 
zoeken van een baan wil ik de tweedeling tegengaan op basis van wijk, 
afkomst en opleidingsniveau. Als inwoner van Leidsche Rijn wil ik mij 
inzetten voor jongerenvoorzieningen, waar leeftijdsgenoten samen ko-
men. En voor horeca in de wijk waar je buurtgenoten tegenkomt zodat 
Leidsche Rijn een levendige wijk wordt. 

Wat is je favoriete plek in Utrecht? 
Ik doe mijn stad te kort door één specifieke plek aan te wijzen. Ik kom 
graag over de gele brug naar de Kanaalstraat om er te winkelen, maar 
lopen in het Maxima Park is ook heerlijk. Ik kom nog steeds op niet 
eerder bezochte plaatsen in Utrecht die allemaal mijn favoriete plek 
kunnen worden.

Bülent over Mounhim:
Mounhim is een echte doorzetter. Hij weet ideeën concreet te maken 
en doet dat samen met anderen. Hij is gemakkelijk in de omgang en 
een echte verbinder: Mounhim is een belangrijke versterking van ons 
team.

Mounhim 
Tahtahi
nummer 5
43 jaar
wijk: Leidsche Rijn 
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6. Hilde de Snoo
34 jaar
wijk: Voordorp (Noordoost)

7. Erwin Derks
50 jaar
wijk: Rivierenwijk (Zuidwest)

‘Eén op de drie Utrech-
ters voelt zich wel eens 
eenzaam. Eén op de 
tien voelt zich zelfs 
zeer eenzaam. Ik vind 
dat schokkend. Ik wil 
me hard maken voor 
een stad waarin een 
Utrechter niet meer 
eenzaam hoeft te zijn. 
Hoe? Door voor zorg 
te gaan waar de mens 
centraal staat, te inves-
teren in goede oude-
renzorg in de wijk en 
taalachterstanden aan 
te pakken.’ 

Wat is er mooier dan bij 
te dragen aan een on-
verdeelde, sociale stad 
en aan gelijke kansen 
voor alle Utrechters? 
Weinig! We moeten 
een gemeente zijn die 
bijspringt als bewo-
ners het niet zelf red-
den, zodat zij kunnen 
blijven meedoen. Ik ga 
me inzetten voor het 
aanpakken van schul-
den van kwetsbare 
Utrechters’ 

8. Jacolien Krooneman
28 jaar
wijk: Kanaleneiland (Zuidwest)

9. Nils Warsen
22 jaar
wijk: Oost

‘Ik droom van een 
Utrecht waar het niets 
uitmaakt of je een be-
perking hebt of niet. 
Waar het niet belang-
rijk is of je een flink ge-
spekte bankrekening 
hebt of op de kleintjes 
moet letten. En waar 
het er niet toe doet of 
je Bram of Mohammed 
heet. Voor zo’n Utrecht 
wil ik mij inzetten. Zo-
dat we zeker kunnen 
zijn van een Utrecht 
waar iedereen mee 
kan doen.’ 

‘Politiek is een mooie 
manier om te horen 
wat mensen bezig 
houdt en om deze 
mensen vervolgens 
vooruit te helpen. Ik 
zou ervoor willen zor-
gen dat niemand nog 
op straat hoeft te sla-
pen. Ook moet het 
weer vanzelfsprekend 
zijn dat je van een baan 
kunt rondkomen.’ 

10. Lucas Roorda
29 jaar
wijk: Lombok (West)

11. Christiane de Lange
35 jaar
wijk: Vleuten

‘De kracht van Utrecht 
was altijd dat je je er 
overal thuis kunt voe-
len, waar je ook woont 
en wie je ook bent. 
Op dat Utrecht werd 
ik straalverliefd, maar 
dreigt platgewalst te 
worden door louter op 
de binnenstad gerich-
te ambitie. Dat Utrecht 
wil ik behouden: een 
Utrecht dat overal voor 
iedereen is.’ 

‘Ik wil een stad die leef-
baar is voor iedereen. 
Ook voor hen ‘achter’ 
de gele brug: Leidsche 
Rijn, Vleuten, De Meern 
en Haarzuilens, zodat 
dit niet meer wordt ge-
zien als het afvoerputje 
van Utrecht.’  



12. Yuri tchong
48 jaar
wijk: Parkhaven (West)

13. marcel bamberg
25 jaar
wijk: Binnenstad

‘Sinds een jaar ben ik 
vader van een dochter. 
Voor haar wil ik een 
betere wereld. Ik wil 
een stad waar we voor 
elkaar zorgen. Een 
stad waar we kunnen 
leven. Waar we willen 
zijn. Ik geloof dat 
we dit kunnen. Een 
samenleving waarin 
iedereen, ongeacht 
afkomst of religie, het-
zelfde moet kunnen 
gebruiken. Waarin er 
plek is voor iedereen 
en zorgen voor men-
sen die het niet goed 
zelf kunnen.’ 

‘Rijken worden rijker, 
armen worden armer. 
Ook in Utrecht is het 
aantal gezinnen in ar-
moede gegroeid. On-
dertussen worden de 
‘happy few’ happier 
en fewer. Ik wil niet 
leven in een stad die 
bijstandsmoeders de 
middelvinger geeft. 
Dat is afgelopen.’ 

14. bert van laar
26 jaar
wijk: Uithof (Oost)

15. lau bosse
26 jaar
wijk: Binnenstad

‘Politiek lijkt voor  
buitenstaanders soms 
op een onontkoom-
baar wedstrijdje om 
maar zoveel mogelijk 
in de krant te komen. 
Ik wil in gesprek met 
mensen: in de wijk kun 
je me vinden.’ 

‘Sport is voor mij de 
basis van een gezond, 
maar vooral een gezel-
lig leven waar allerlei 
soorten mensen sa-
menkomen. Daarom 
wil ik dat voor iedereen 
beschikbaar maken, 
door de kosten voor 
sport te verlagen en 
vrijwilligerswerk voor 
sportverenigingen te 
stimuleren. Zodat we 
er zeker van zijn dat 
 iedereen kan sporten.’ 

16. frank kools
55 jaar
wijk: De Meern

‘Utrecht schreeuwt om 
verbinding. Ik wil een 
Utrecht waarin oude 
en nieuwe Utrech-
ters, Merenezen en 
Leidsche Rijners, zich 
thuisvoelen. Een ge-
meente waar mensen 
betaalbaar, veilig en 
aangenaam kunnen 
wonen, waar we 
omzien naar elkaar en 
onze tijd en welvaart 
delen.’ 

17. RUBEN POST 18. mohamed sini

19. Agnes jongerius 20. hans spekman



Maak van Utrecht geen
Efteling
Het zal ergens begin november zijn geweest. Ik had aan een 
groepje wat oudere mannen een kleine historische wande-
ling in de Utrechtse binnenstad beloofd. Het was een grau-
we dag, met af en toe wat motregen. Ons ontmoetingspunt 
was onder de Dom. Omdat ik een telaatkomen-fobie heb, 
stond ik daar al geruime tijd voor de oude mannen licht 
verfomfaaid kwamen opdagen. Zodoende had ik alle tijd 
voor een studie van de omgeving. 

Die studie gaf mij een geheel onverwachte schok. Het was 
alsof vanaf de Mariaplaats aanhoudend een dichte menig-
te in mijn richting opmarcheerde. Zoveel mensen in Utrecht 
op een grijze, natte zaterdagmiddag in november? Wat de-
den die mensen daar? Zou er iets bijzonders aan de hand 
zijn dat deze compacte pantoffelparade had veroorzaakt? 
Navraag leerde mij dat dat niet het geval was; deze immen-
se oploop was doodnormaal. Wat zou dat betekenen voor 
een zonnige middag in het toeristenseizoen? Volledige 
verstopping met etende slenteraars ongetwijfeld. 

“Openluchtmusea waar onbeperkt gegeten 
en gewinkeld kan worden”

Wat moet je daaraan doen? Dit verschijnsel doet zich ei-
genlijk in alle oude binnensteden van Europa voor. Die ver-
anderen in veel te drukke openluchtmusea waar onbeperkt 
gegeten en gewinkeld kan worden. Een paar weken na 
mijn historische wandeling las ik tot mijn grote verbazing 
een Canadees artikel waarin Utrecht lyrisch werd beschre-
ven als een van de tien aantrekkelijkste steden ter wereld. 
Eerst denk je nog: ‘Gut wat leuk, ik woon in een van de 
aantrekkelijkste steden ter wereld.’ Tot je je realiseert dat 
deze lof kan leiden tot nog meer bezoekers en de verdere 
vulgarisering van die kwetsbare, bepaald niet omvangrijke 
binnenstad. Zeg maar, het lot dat Amsterdam heeft getrof-
fen. 

Hoe voorkom je de eftelingisering van de oude binnenste-
den? Hoe maak je ze onaantrekkelijker om ze aantrekkelijk 
te houden? Beperk tot elke prijs de opening van nieuwe 
eet- en drinkgelegenheden en de wildgroei aan dure spe-
ciaalzaken die meestentijds totaal overbodige rommel ver-
kopen. Dat is een begin, maar ik denk dat nog veel straffer 
beleid noodzakelijk is. 

Maarten van Rossem

Column


