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Voorzitter, 
 
“Utrecht groeit.” We horen het keer op keer van dit college. “Utrecht groeit komende jaren met het 
formaat van een stad als Den Bosch,” wordt trots gezegd. Dit jaar groeien we net iets minder hard 
dan verwacht, maar nog altijd stijgt het aantal inwoners van onze stad ontzettend snel. We moeten 
ons blijven afvragen wat die constante groei voor onze stad betekent. Hoe gaat Utrecht 
veranderen als we jaar in, jaar uit zo hard blijven groeien? Meer woningen en meer 
werkgelegenheid maar ook meer druk op onze voorzieningen die niet of te weinig meegroeien. En 
wie komt de groei ten goede? Ondervinden dan álle Utrechters positieve gevolgen van de groei 
van de stad? 
 
Een relevante vraag, want Utrecht is namelijk nog altijd een verdeelde stad. Gelukkig kunnen veel 
mensen een mooi leven opbouwen in Utrecht: mensen die een fijne woning weten te bemachtigen 
ondanks de bizarre markt, die hun kinderen toch naar de school van voorkeur kunnen sturen en 
een goede baan hebben gevonden en daar prima van rondkomen. Maar voor steeds meer 
Utrechters werkt het systeem niet en zijn deze wensen volstrekt onbereikbaar geworden. Deze 
kansenongelijkheid gaat verder dan hoeveel geld je hebt of welke opleiding je hebt gevolgd. 
Steeds meer Utrechters merken dat de stad, door haar populariteit en de stevige groei, onder druk 
komt te staan. Wij gunnen alle Utrechters dat zij hun kansen kunnen pakken. 
 
Voorzitter, 
 
De woningnood is hier het meest schrijnende voorbeeld van. Na jaren van recessie, hebben we de 
woningmarkt afgelopen jaren volledig overspannen laten raken. Zéker in Utrecht. Daarmee is het 
systeem verworden tot wat het juist niet moet zijn: een markt die in dienst staat van beleggers en 
het grote geld en niet voor de mensen die een woning zoeken. De voorbeelden uit de stad zijn 
talrijk. 
 
• Zo kan het dat aan de Graadt van Roggenweg, waar Arme-nie en Maniek wonen, 

schimmelwoningen (foto) bestaan omdat er te weinig geld wordt uitgetrokken voor 
fatsoenlijke betaalbare woningen. 

• Tegelijkertijd moeten bewoners als Thijs, John en anderen met lede ogen aanzien dat hun 
betaalbare jaren ’20 woningen aan de Croeselaan (foto) worden gesloopt voor luchtkastelen 
en hotels die onbetaalbaar zijn voor de meeste Utrechters. 

• In het zorgcentrum Tuindorp Oost (foto) wordt door een enorme zorginstelling via de 
spreadsheet besloten dat bewoners tot 100 (!) jaar oud twee keer gedwongen moeten 
verhuizen. Wat zorgt voor extreme stress bij de oude bewoners. 

• Maar ook ‘gewoon’ een starter die een huis zoekt, komt er niet tussen. Verhuurders vragen 
onmogelijke huren om het maximale te verdienen en voor een koophuis legt een starter het 
kansloos af tegen beleggers. 

• En waar je woont, mag niet bepalend zijn voor hoe veilig bewoners zich voelen. De recente 
voorbeelden in Lombok en Zuilen zijn daar te afschrikwekkend voor. Elke wijk verdient onze 
aandacht. 

 
Maar het is niet alleen de woningmarkt, waar wij ons zorgen om maken. We zien het ook in het 
onderwijs dat kansengelijkheid steeds meer onder druk komt te staan. Op de brede school Hart 
van Noord op Kanaleneiland werken directrices Karry, Annelies (en Jolanda, niet op de foto) en Els 
van de Zeven Gaven, de Lukasschool en de Panda elke dag keihard om de achterstand van hun 
leerlingen aan het einde van groep 8 weggewerkt te hebben. En dat lukt! 
 



• Maar als de kortingen op het onderwijs achterstandenbeleid door gaan, moeten zij 
binnenkort beginnen met het ontslaan van leraren en de extra ondersteuning die er nu is. 

• En dan is er nu al sprake van een lerarentekort, juist op scholen zoals deze met meer 
kinderen met een achterstand, waardoor de werkdruk verder toeneemt en het steeds lastiger 
wordt alle kinderen dezelfde kansen te geven. 

• Soms is die ongelijkheid zelfs in de klas zichtbaar omdat kinderen zonder ontbijt naar school 
komen of niet mee kunnen op schoolreisje omdat de ouderbijdrage niet is betaald. Dan maakt 
het opeens uit, ook op school, welke opleiding jouw ouders hebben of wat zij verdienen.  

 
Dat is schrijnend. En veel mensen hebben moeite om rond te komen, voorzitter, van een uitkering, 
een laag inkomen of zelfs van een modaal inkomen. 
 
• Het gaat al zo ver dat een minimumloon te weinig is om van rond te komen in een stad als 

Utrecht. Voor €9, €10 per uur red je het simpelweg niet. Ook via de gemeente zijn er mensen 
aan het werk die van hun loon niet in hun eigen gemeente kunnen wonen.  

• De medewerkers van Picnic (foto), zoals Hans, Leon en anderen, kiezen bewust Utrecht uit 
voor hun landelijk protest. Het loon is te laag maar ook de contracten zijn veel te onzeker. 
Medewerkers hebben niets te kiezen in een bedrijf waar maar liefst 90% (!) in een tijdelijk 
contract zit. 

• En steeds meer werk dat vroeger door gemeente betaald werd, wordt nu door vrijwilligers 
gedaan. De voorlichting van de U-pas (foto) was vroeger betaald werk, zelfs door een heel 
team, en wordt nu overgelaten aan Hans, aan één betrokken vrijwilliger. En dan zeggen we dat 
er voor veel Utrechters geen (betaald) werk meer is… 

 
Voorzitter, 
 
Utrecht biedt veel kansen, maar te veel mensen kunnen deze kansen niet pakken. Behoud geen 
systeem dat niet werkt en durf vergaande keuzes te maken. Denk aan de nieuwe schuldenaanpak, 
waarvoor nogmaals complimenten aan dit college, waar vergaande keuzes worden gemaakt die 
tegen het systeem in gaan. Geen kleine verbeteringen, maar ingrijpen door schulden op te kopen 
en te saneren. Kies die aanpak voor wonen, het onderwijs en werk. 
 
• Haal marktwerking uit de woningmarkt. Stop de verkoop van sociale huur, voer een 

zelfwoonplicht in bij het kopen van een huis om beleggers uit te sluiten, stel een actieplan op 
om álle schimmelwoningen in de stad op te knappen en kies voor een wijkaanpak-op-maat 
voor alle wijken. 

• Investeer in het onderwijs en de toekomst van onze kinderen. Stel een bredere aanpak tegen 
het lerarentekort op, investeer veel meer in het dreigende tekort op het onderwijs-
achterstandenbeleid en garandeer dat élk kind dezelfde kansen krijgt in de klas. 

• Geef het goede voorbeeld als het gaat om werk. Betaal mensen voldoende en dus meer dan 
het minimumloon, neem mensen in eigen dienst waar het kan (zoals bij de beveiligers, 
catering, schoonmaak) en realiseer publieke banen, werk dat nu door vrijwilligers wordt gedaan 
maar noodzakelijk is én waar een beloning bij hoort. 

 
En dan hebben we het nog niet eens gehad over het UCK, Jeugdzorg, thema’s waar we afgelopen 
weken zo druk mee zijn geweest en het systeem niet werkt. 
 
Het is aan ons deze keuzes te maken zodat iedereen zijn of haar kansen kan aangrijpen. Wij 
moeten ervoor zorgen dat er gelijke kansen ontstaan voor alle Utrechters. 
 
 
 
 

 


