
 

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA 
“Utrecht verdient beter!” 

BVNL snapt dat transparantie en openheid de basis vormen van goed bestuur. 
Daarom hebben we hier een korte, duidelijke samenvatting gemaakt om 
duidelijk te maken waarvoor BVNL zich de komende vier jaar in Utrecht voor in 
gaat zetten. 

Meer inspraak en een nieuwe bestuurscultuur 
Utrecht is een geweldige stad. Bijna 360.000 mensen werken, studeren en 
vinden hun thuis hier. Toch hebben ze niks te zeggen over de stad, hun wijk of 
hun buurt. De gemeente betrekt ze niet bij belangrijke besluiten die hun leven 
direct beïnvloeden. BVNL vindt dit niet kunnen en daarom maken wij ons hard 
voor meer inspraak van de burger. Daarnaast willen we ook dat elke Utrechtse 
euro goed besteed wordt. Dat willen we voor elkaar krijgen door… 
 

… een correctief referendum in te stellen 
… nieuwe vormen van buurtparticipatie te onderzoeken, zoals 

buurtbudgetten en wijkpanels 
… een wethouder voor digitale zaken in te stellen 
… te zorgen dat gemeentelijk geld efficiënt besteed wordt 
… subsidies onder de loep te nemen en de focus te leggen op 

kleinschalige en lokale initiatieven, in plaats van op de grote 
culturele organisaties en kunstenaars die met dit geld naar het 
buitenland vertrekken 

Ondernemerschap 
BVNL maakt zich hard voor een sterk en gezond MKB. Utrecht is namelijk een 
geweldige winkelstad met talloze ondernemers, ZZP’ers en creatieve startups. 
Een bloeiende economie met winkels en horeca is goed voor de leefbaarheid in 
de wijken. Ook resulteert dit in een centrumgebied met aantrekkingskracht en 
werkgelegenheid. Kortom, het zorgt voor een bruisend Utrecht. Om het 
ondernemerschap te bevorderen, zal BVNL zich inzetten om … 

 
… een herstelplan te maken voor alle getroffen ondernemers; er mag 

nooit meer een lockdown komen 
… de leges en heffingen af te schaffen; in ieder geval voor 2022 en 2023 
… op meer plekken horeca en winkels te openen, zoals in Leidsche Rijn 
… (kleine) ondernemers te ondersteunen bij de digitalisering van hun 

bedrijf  



 

 

Wonen 
Heel Nederland verkeert op dit moment in een wooncrisis. In Utrecht zijn deze 
problemen ook duidelijk te merken. De huizenprijzen zijn belachelijk hoog, 
waardoor starters niet meer kunnen doorstromen naar een koopwoning. 
Studenten kunnen geen kamer meer vinden in de stad. Als ze dan met veel geluk 
toch een kamer weten te bemachtigen, betalen ze de hoofdprijs voor een paar 
vierkante meter. Om deze problemen aan te pakken, wil BVNL … 
 

… kamerdelen weer mogelijk maken, door de vergunningplicht af te 
schaffen 

… leegstaande winkelpanden en kantoren ombouwen tot 
(studenten)woningen 

… dat de gemeente luistert en meedenkt met creatieve oplossingen 
voor het woningentekort 

… dat statushouders geen voorrang krijgen ten opzichte van Utrechters 
bij de toewijzing van sociale huurwoningen 

 

Verkeer en vervoer 
Er wonen veel mensen in Utrecht en dat zullen er alleen maar meer worden. Al 
deze mensen moeten elke dag naar hun werk, hun studie of naar school. Het 
OV, de fiets maar ook de auto zijn goede opties en daarom moet Utrecht ruimte 
bieden aan al deze oplossingen. Wel vindt BVNL dat Amelisweerd onaangetast 
moet blijven. Daarnaast wil BVNL dat… 
 

… het wegenplan opnieuw wordt bekeken, zodat de doorstroom van 
verkeer door de stad verbeterd wordt 

… zoveel mogelijk kruisingen omgebouwd worden tot rotondes 
… betaald parkeren niet verder uitgebreid wordt 
… de milieuzone niet verder wordt uitgebreid 
… de gemeente zich verzet tegen verbreding van de A27 ten koste van 

Amelisweerd 
  



 

 

Veiligheid 
Het is belangrijk dat iedereen zich veilig voelt in Utrecht. Iedereen moet zich vrij 
door de stad heen kunnen bewegen, zonder lastig gevallen te worden. Overlast 
en (kleine) criminaliteit moeten harder en beter aangepakt worden. Daarom wil 
BVNL dat… 
 

… plekken waar bewoners zich onveilig of onprettig voelen in kaart 
worden gebracht en er maatregelen worden getroffen 

… er contact gelegd wordt met buurtvaders en andere invloedrijke 
figuren in de wijk, ter preventie van criminaliteit onder jongeren 

… de politie zichtbaarder wordt in de wijken Overvecht en 
Kanaleneiland 

… de focus gelegd wordt op de bestrijding van grote criminaliteit en 
ondermijning 

 

Gezondheid 
Een gezonde levensstijl is belangrijk. Het zorgt voor meer plezier in het leven, 
voor minder zorgkosten en voor een langere levensduur. De gezonde levensstijl 
is het begin van een preventief zorgbeleid. Als er dan toch zorg nodig is, is het 
belangrijk dat er huisartsen in de buurt én goed bereikbaar zijn. Zorg moet ook 
altijd beschikbaar zijn voor de mensen die dat nodig hebben. Daarom wil BVNL 
dat… 
 

… er gesprekken worden gevoerd met sportverenigingen over wat zij 
nodig hebben om hun wachtlijsten terug te dringen 

… de gemeente huisartsen ondersteunt bij het zoeken naar een plek 
voor hun praktijk, zodat ze niet naar de buitenwijken worden 
verbannen 

… bijzondere bijstand standaard als lening en alleen bij hoge 
uitzondering als gift verstrekt wordt 

… de U-Polis afgeschaft wordt en dat de gemeente in plaats daarvan 
voorlichting geeft over goede en betaalbare zorgverzekeringen 

… de gemeente in kaart brengt waar AEDs hangen en zo nodig extra 
AEDs ophangt op plekken waar ze nu ontbreken 

  



 

 

Klimaat en milieu 
Klimaat en milieu zijn belangrijke thema’s, die met gezond verstand benaderd 
moeten worden. Utrecht loopt nu voorop als ‘groene stad’ in Nederland, maar 
dit komt wel met een gigantisch kostenplaatje. Ook het aardgasvrij maken van 
wijken is onzinnig. Het jaagt bewoners op kosten en aardgas is een relatief 
schone manier om energie op te wekken. Deze wordt nu omgeruild voor stroom 
die opgewekt is met een biomassacentrale, een van de vervuilendste in zijn 
soort. BVNL wil dan ook dat… 
 

… er per direct gestopt wordt met het gasvrij maken van de bestaande 
woningen 

… de biomassacentrale bij de lage weide per direct sluit 
… er meer oplaadpunten geplaatst worden en er een 

waterstoftankstation in Utrecht komt 
… er geen windmolens in Utrecht worden gebouwd 


