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Utrecht, 9 juni 2022 

Coalitieakkoord onvoldoende en wéér zonder de Utrechters  

EenUtrecht vindt dat er in het nieuwe coalitieakkoord stappen worden gemaakt op bijvoorbeeld 

het gebied van klimaat en de woningmarkt, maar de invloed van de Utrechter is daarbij ver te 

zoeken – met uitzondering van een adviserend klimaatberaad. Op het gebied van participatie, 

zeggenschap, leefbaarheid, de aanpak van discriminatie, bestaanszekerheid, veiligheid en 

betaalbaar wonen scoort de coalitie een dikke onvoldoende en gaat de inzet van EenUtrecht vele 

stappen verder. Dat is hard nodig. EenUtrecht gaat dus de komende jaren met alternatieve 

voorstellen komen. 

Utrechter op de tweede plaats 

De coalitie lijkt een goede eerste stap te maken door bijvoorbeeld op te treden tegen leegstand, 

maar maakt tot teleurstelling van EenUtrecht veel te weinig ruimte voor sociale koop, het begrenzen 

van huur- en kooprijzen en geeft geen voorrang aan Utrechters op de woningmarkt. De coalitie laat 

bovendien de mogelijkheden voor meer inwonerbetrokkenheid volledig liggen. De coalitievoorstellen 

voor participatie van de Utrechter zijn zeer vrijblijvend. Een gemiste kans volgens fractievoorzitter 

Gert Dijkstra: ‘Dit was een mogelijkheid om voor een grotere en sterkere gemeenschap en een 

kleinere overheid te gaan. Het afhaken van grote groepen Utrechters wordt hiermee niet onderkent’. 

EenUtrecht zal zich de komende jaren hiervoor sterk maken.   

Onleefbaar ‘groen’ 

Het verbaast EenUtrecht dat deze coalitie naar eigen zeggen groen is, maar wel blijft vasthouden aan 

de plannen voor klimaatonvriendelijke hoogbouw en drammerig stelt: ‘we schuwen geen middelen 

om het maximaal aantal windmolens te verwezenlijken’. Uitsluitend hoogbouw is niet goed voor de 

Utrechters en windmolens zijn dat al helemaal niet, deze zijn binnen ca. 2 km van woningen zelfs 

schadelijk. EenUtrecht betreurt dat ook de nieuwe coalitie vasthoudt aan de RSU2040, waarin 

Utrecht in 20 jaar binnen de stadsgrenzen sneller moet groeien dan in de afgelopen 25 jaar met 

Leidsche Rijn. De kracht van de Utrechtse buurt blijft hierbij onbenut en zal zo zelfs verdwijnen.  

Eerlijk Utrecht 

EenUtrecht wil een veiligere plek voor iedereen. Dat gaat met 10 extra flexibele camera’s, zoals de 

coalitie dat wil, volstrekt niet lukken. Er moet gehoor worden gegeven aan alle adviezen die pleiten 

voor een camera-inzet op basis van noodzakelijkheid i.p.v. aantallen, waarbij de privacy niet mag 

worden vergeten. De Utrechter moet zich veilig kunnen voelen, maar ook onderdeel kunnen zijn van 

onze stad. Het is dan ook zorgelijk dat er niets in het akkoord staat over de continue toename van 

discriminatie in de stad en er geen enkel plan van aanpak is over hoe om te gaan met de recente 

aanwijzingen van institutioneel racisme binnen de gemeentelijke organisatie. EenUtrecht zal de 

coalitie daar net als op de andere punten de komende jaren op uitdagen. Het zal hard nodig zijn. 

  

-EINDE PERSBERICHT- 

Noot voor de redactie 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gert Dijkstra, fractievoorzitter en raadslid  

EenUtrecht, 06 1437 6116, gert@eenutrecht.nl  
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