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PvdA Utrecht

De stad
weer 
voor
iedereen.
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Utrecht is een prachtige stad met een sfeervolle binnenstad, vele mooie 
buurten en de meeste voorzieningen dichtbij huis. Maar als je beter kijkt zie 
je dat het niet iedereen lukt om mee te komen. Een betaalbaar huis vinden is 
onmogelijk geworden, er zijn grote gezondheidsverschillen en steeds meer 
Utrechters hebben moeite om hun energierekening te kunnen betalen. 

Dat moet en kan echt anders. Daarvoor hebben we veel goede plannen en die 
willen we in samenspraak met alle Utrechters realiseren. Alleen samen maken 
we van Utrecht weer een stad voor iedereen. 

Goed werk en eerlijke kansen 
De PvdA zet zich in voor goed werk, bestaanszekerheid en eerlijke kansen 
voor alle Utrechters. Door armoede en werkloosheid te bestrijden, zorgen 
we ervoor dat iedere Utrechter zeker kan zijn van een maandelijks inkomen 
om de rekeningen en boodschappen te betalen. Ook maken we ons hard 
voor gelijke kansen voor alle kinderen. Utrecht moet een stad zijn waar zij 
veilig, gelukkig en gezond opgroeien. Helaas is dit niet vanzelfsprekend voor 
elk Utrechts kind. Dat willen wij veranderen, want elk kind verdient een eer-
lijke toekomst.

Een greep uit onze plannen voor een sterk en eerlijk Utrecht:
•	 Er komen voldoende banen voor zowel theoretisch als praktisch ge-

schoolde Utrechters. Voor Utrechters die moeilijk aan de slag komen 
realiseren we basisbanen.

•	 Armoederegelingen worden verruimd en schulden proactief aangepakt.
•	 De gemeente geeft het goede voorbeeld door in te zetten op vaste con-

tracten en een loon van minimaal 14 euro per uur te betalen aan alle 
medewerkers en dit af te dwingen bij aanbestedingen.

•	 Ongelijk investeren voor gelijke kansen. Kwetsbare kinderen krijgen 
extra zorg en ondersteuning op school. Alle kinderen moeten kunnen 
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sporten en in aanraking komen met cultuur. Het lerarentekort pakken 
we aan.

•	 Achterstanden bestrijden we zo jong mogelijk. Kinderen krijgen vanaf 
de geboorte een kansrijke (taal)start en gaan vanaf 2 jaar naar de voor-
school als ze dat nodig hebben.

•	 Utrecht	start	een	groot	offensief	tegen	laaggeletterdheid.	Zo	zorgen	we	
ervoor dat de taalvaardigheid van Utrechters verbetert.

•	 Segregatie in het onderwijs wordt bestreden. We willen dat kinderen 
met verschillende achtergronden elkaar kunnen ontmoeten. 

Betaalbaar wonen in leefbare buurten
De PvdA wil dat iedereen een goede en betaalbare woning heeft in een leef-
bare en veilige buurt. We zitten in een wooncrisis en daar moeten we wat aan 
doen. De gemeente moet nu ingrijpen om de stad weer betaalbaar te maken. 
Ook zetten we in op leefbare en veilige buurten. Iedereen moet zich prettig 
en veilig voelen, zowel op straat als thuis op de bank. 

Een greep uit onze plannen voor een betaalbaar, veilig en leefbaar 
Utrecht:
•	 Er komen meer woningen in zowel de bestaande stad als nieuwe loca-

ties zoals Rijnenburg.
•	 We maken harde afspraken over de betaalbaarheid van nieuwe wonin-

gen: 40 procent voor sociale huur, 40 procent huur of koop voor mid-
deninkomens en 20 procent voor de vrije sector.

•	 De gemeente voert actief grondbeleid en vastgoedbeleid. Dat betekent 
dat meer grond en vastgoed in bezit komt van de gemeente om zo grip 
te krijgen op prijs en kwaliteit.

•	 We kiezen voor gemengde buurten en wijken waarbij mensen met ver-
schillende achtergronden elkaar ontmoeten. 

•	 Het	OV	en	de	fiets	krijgen	een	impuls	en	we	zetten	in	op	duurzaam	ver-
voer. Utrecht moet toegankelijk en bereikbaar zijn voor iedereen.

•	 Er wordt extra geïnvesteerd in wijken waar meer onveiligheid en onrust 
wordt ervaren en zetten daarbij onder meer in op preventie. Maar ook 
achter de voordeur proberen we een veilig thuis te creëren daar waar 
dat nu niet het geval is.
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Een duurzame, gezonde en diverse stad 
De PvdA wil investeren in een duurzame en gezonde stad waar ruimte is 
voor sport, cultuur en elkaar. We willen een stad met een lagere CO2-uitstoot 
en een gezonde leefomgeving. Maar verduurzamen is voor veel Utrechters 
op dit moment erg duur. Daarom zorgen we ervoor dat iedereen mee kan in 
de transitie naar een duurzame stad. En naast een gezonde leefomgeving 
zetten we ook in op de (fysieke en mentale) gezondheid van Utrechters zelf. 
We willen een stad waar iedereen zichzelf kan zijn en waar geen plek is voor 
discriminatie. Dat doen we samen.

Een greep uit plannen voor een duurzaam, gezond en inclusief Utrecht:
•	 Alle nieuwe woningen worden alleen nog energieneutraal gebouwd. 
•	 We gaan over op duurzame energie, maar wel zo dat iedereen het kan 

betalen. We zetten in op het isoleren van woningen, zonnepanelen op 
daken en het gebruik van duurzame stroom. Utrechters met een laag 
inkomen worden extra ondersteund.

•	 Energiearmoede wordt tegengegaan door bewoners met een tochtige 
woning te helpen hun woning te verduurzamen zodat hun energiereke-
ning omlaaggaat.

•	 De gemeente als organisatie geeft het goede voorbeeld en zal in 2030 
klimaatneutraal zijn.

•	 We gaan de strijd aan met de grote gezondheidsverschillen in de stad, 
zeker bij kwetsbare groepen. Aandacht voor preventie is daarbij heel 
belangrijk.

•	 De zorg wordt weer laagdrempelig met kortere wachttijden voor ieder-
een.

•	 We	investeren	in	werkers	in	de	zorg.	Zij	verdienen	meer	waardering	en	
ondersteuning.

•	 Gezamenlijk werken we structureel aan een inclusieve stad waar ieder-
een gelijk wordt behandeld en waar geen ruimte is voor discriminatie en 
racisme.
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