Meetlat UtrechtDB langs
verkiezingsprogramma’s
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Hoe verder met Gezond stedelijk leven voor iedereen en Brede Welvaart
UtrechtDB agendeert hier de hoofdpunten voor Utrecht 2022-2026. De snelst groeiende stad van
Nederland met 360.000 inwoners nu, en 100.000 mensen erbij in de komende 20 jaar, bouwt duizenden
extra woningen, voorzieningen en verblijfsplekken.

Hoe? Wat?
Wij weten dat samenwerking tussen lokale leiders, gemeente en bedrijfsleven cruciaal is voor een
gezonde en welvarende stad zonder diepe kloven.
Dus weg met het verschil van 3 à 6 jaar in gezonde levensjaren tussen Overvecht en Tuindorp, 150
meter van elkaar verwijderd. Samen maken we die gezondheidsverschillen kleiner, door meer aandacht
voor leefstijl en preventie, door de stad gezonder in te richten.

Hoe Samen Stad Maken?
1. Luister naar lokaal verstand. Per wijk is veel kennis
aanwezig. Vermijd elke top-down taskforce. Werk per
buurt, wijk of school. Want de werkvloer weet heel goed
hoe het bepaalde groepen vergaat en wat eventueel te
doen. In Noord vast anders dan in Oost. Zie ook onze
inventarisatie in Leidsche Rijn.
2. Zoek verbinding met en tussen burgers
Meer verbinding zoeken met en tussen de burgers, is
de boodschap. Gemeenteraad en B&W verliezen zich
niet in gedetailleerde debatten en moties. Zij brengen
de buitenwereld naar binnen, zijn gastvrij voor de eigen
burgers met open vizier en positieve, uitnodigende
bejegening.

3. Gebruik de bestaande maatschappelijke organisaties
Utrecht is meer dan alleen overheid en (individuele)
burger. Talloze tussenverbanden zoals verenigingen en
maatschappelijke ondernemingen zijn even belangrijk
voor het goed functioneren van een stad. Zeker in tijden
van grote nood. Wij zien dat zij hun maatschappelijke
verantwoordelijkheid pro-actief oppakken en
waarmaken. Geef ze volop ruimte en neem ze serieus.
4. Uit je hok, over het hek
Hoe kunnen sectoren als cultuur, retail, gastvrijheid,
sport en onderwijs meer over hun grenzen heen
samenwerken in stad en regio? Bij het beoordelen van
alle beleidsmaatregelen moet de Utrechtse politiek
daarop een eerste check doen.
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Wat en waar Samen Stad Maken
1. Andere kijk op ruimte
Thuis werken, verder weg van kantoor gaan wonen
en minder vaak reizen lijkt voor meer mensen een
toekomstperspectief. Het economisch zwaartepunt
van Nederland zou dan minder in de Randstad liggen,
maar Utrecht blijft de meest strategisch gelegen stad.
Veranderingen, veroorzaakt door de pandemie, moeten
we niet aan het toeval overlaten. Zeker in de (binnen)
stad, waar oplossingen moeten komen voor leegstand
en verkeersdrukte. Wonen in en om Utrecht stijgt in
populariteit, met verdringing tot gevolg. De diverse
stad staat op de tocht.
2. Behoefte aan natuur en cultuur
De tijden zijn veranderd. Zoek meer ruimte en meer
schoonheid, nu de pandemie enorme behoefte
blootlegt aan cultuur en natuur. Stimuleer Utrechtse
cultuur en broedplaatsen. Weg met verkeerswegen
als barricaden. Het wordt tijd onze ruimte opnieuw
in te richten. In de stad en rond de stad. Gebruik

Wat is UtrechtDB?
De Utrecht Development Board werkt aan een verdere
sociale, economische en stedelijke ontwikkeling
van de stad Utrecht vanuit haar missie: ‘verbinden,
versnellen en verzilveren’. Ze doet dat via initiatieven
rond debatten, lezingen, bijeenkomsten, netwerken
en af en toe zoekt ze de publiciteit. Onder andere met
open brieven. UtrechtDB gebruikt de netwerken van
de leden, allen met hart voor de stad. Op specifieke
dossiers dragen zij unieke kennis en ervaring aan.
Lees de columns van voorzitter Trude Maas en de 14
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grachten en pleinen in de binnenstad niet langer
als parkeerplaatsen. Maak een prachtpark van de
Maliebaan, de mooiste bomenlaan van Nederland. En
verfraai de blinde muren van de wijken en de stad met
muurschilderingen van Utrechtse makers.
3. Bewegen en sporten, leefstijl
Utrecht moet bewegen koesteren voor betere
gezondheid en meer inclusiviteit. Beweging stimuleert
fysieke gezondheid en werkt als een uitlaatklep voor
stress en emotie. Het is daarom goed dat de gemeente
streeft naar sport voor iedereen, zowel topsport
als breedtesport. Bewegen, dat houdt in: lopen en
fietsen op veilige stoepen en paden, straatvoetbal
en individuele urban sports tot en met sporten in
clubverband.
4. De stad is de school
Verbind het onderwijs met de ontwikkeling van de stad
in een stadsbrede visie. Laat jongeren de stad meemaken. Breng het onderwijs de wijk in. Organiseer
challenges, richt maakplaatsen in en haal schotten
weg. Zorg dat de kansenongelijkheid wordt aangepakt.
Koppel po, vo, mbo, hbo en wo aan de opgaven van de
stad en breng jongeren in contact met ondernemers
en bewoners. Zoals het Merwede Lab bewoners en
scholen betrekt.
5. De gastvrije stad
Utrecht bestaat als gastvrije stad uit bouwstenen
die elkaar versterken en op elkaar inwerken. Een
mooi gebouw, een fijne atmosfeer plus oprechte
aandacht van diegene die service verleent. Utrecht
gaat hoog scoren op het lijstje ‘Positieve bejegening
door de overheid’. Ook op straat worden we kampioen
hoffelijkheid. Stadsmarketing en horeca zorgen voor
gelukkige en bij Utrecht passende gasten.

