Verkiezingsprogramma 2022 – 2026

2 Verkiezingsprogramma DENK Utrecht 2022 – 2026

LIJST 7

Verkiezingsprogramma DENK Utrecht 2022 – 2026 3

Inhoudsopgave
4
6
8
10
12
14
18
22
26
28

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Voorwoord Ismail el Abassi en Mahmut Sungur
Gelijke kansen voor iedereen
Betaalbaar wonen voor iedereen
Werk en Inkomen voor iedereen
Onderwijs en Zorg voor iedereen
Ondernemerschap, Veiligheid en Buitenruimte voor iedereen
Mobiliteit en Duurzaamheid voor iedereen
Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
10 Financiën en Bestuur

4 Verkiezingsprogramma DENK Utrecht 2022 – 2026

1 Voorwoord politiek leider Farid Azarkan
Op woensdag 16 maart 2022 gaan we naar de

Het is daarom van groot belang dat jij op 16 maart

stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen.

2022 gaat stemmen op een partij die de juiste

Deze verkiezingen zijn van groot belang voor

oplossingen heeft voor jouw gemeente.

Nederland en voor jou. Jij hebt dan de mogelijkheid
om ervoor te zorgen dat jouw gemeente er is voor

DENK wil een gemeente die werkt voor iedereen.

iedereen.

Daarom is gelijke kansen voor alle Nederlanders de
hoofdinzet van DENK bij deze verkiezingen.

De gemeente is namelijk de overheid waar wij het

Daar zal DENK voor strijden.

meeste mee te maken hebben. Of het nou gaat om
een veilige buurt, om een schone straat, of om een

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op een

betaalbaar huis; jouw gemeente beslist hierover.

woning. Wij willen dat gemeenten stoppen met het
uithollen van de sociale sector en meer betaalbare
woningen bouwen.

Voorwoord politiek leider Farid Azarkan 5

Wij zullen strijden voor gelijke kansen op goed
onderwijs. Daarom moeten gemeenten meer
investeren in het onderwijsachterstandenbeleid.

Wij zullen strijden tegen discriminatie en racisme.
Ook gemeenten moeten meer maatregelen nemen
om ervoor te zorgen dat niemand wordt uitgesloten.

Ik roep jou op om samen met DENK te strijden voor
gelijke kansen. Voor een gemeente die werkt voor
iedereen.

Stem op 16 maart 2022 op DENK!

Farid Azarkan
Politiek Leider DENK
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2 Voorwoord lijsttrekkers DENK Utrecht
Beste inwoner van Utrecht, De afgelopen jaren

Op ons initiatief heeft de gemeente onderzoek

hebben wij ons keihard ingezet voor jouw

gedaan naar haar rol in het slavernijverleden en

belangen. We hebben ons hard gemaakt voor

daar excuses voor aangeboden. Met dank aan

stevige maatregelen om discriminatie op de

onze motie behoort de Zwarte Piet definitief tot het

arbeidsmarkt, woningmarkt en in het onderwijs aan

verleden in Utrecht. Wij hebben ons ingezet voor

te pakken. Dankzij ons voorstel is voor het eerst

de komst van een islamitische begraafplaats, een

wetenschappelijk vastgesteld dat er sprake is van

islamitische basisschool en ons verzet tegen de

stagemarktdiscriminatie. We hebben niet alleen

komst van een prostitutiezone in Overvecht.

bepleit dat er meer betaalbare woningen moeten
komen, maar ook dat deze woningen eerlijker

Dankzij onze motie is het straks mogelijk

verdeeld moeten worden.

voor BOA’s om ook een hoofddoek te kunnen
dragen. Met veel moeite is het ons gelukt om
voetballen weer mogelijk te maken voor de jeugd

Voorwoord lijsttrekker 7

in Kanaleneiland. We hebben veel voor elkaar
gekregen. Maar we zijn er nog lang niet.
Er valt nog veel te doen in Utrecht.

Een belangrijk deel van onze ideeën kun je lezen in
dit verkiezingsprogramma. Straks ben jij aan zet om
te bepalen wie jouw stem mag vertegenwoordigen.
Wil je dat wij jouw stem nog luider laten klinken in
de raad, stem dan op 14, 15 of 16 maart op DENK
Utrecht, DENK voor iedereen.

Ismail el Abassi en Mahmut Sungur
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3 Gelijke kansen voor iedereen
DENK strijdt iedere dag voor gelijke kansen voor alle Nederlanders. Het kan niet meer
zo zijn dat mensen worden afgerekend op hun afkomst, hun religie, hun huidskleur, hun
geslacht of op welk kenmerk dan ook. DENK staat dan ook voor een gemeente die meer
investeert in de bestrijding van discriminatie: van preventie tot aan straf.
De gemeente moet daarom meer
voorlichtingscampagnes tegen discriminatie
gaan houden. Wij willen investeren in
laagdrempelige meldingsmogelijkheden
en er gaat meer geld naar de gemeentelijke
antidiscriminatievoorziening.
De gemeente verbetert de handhaving met
mystery guest onderzoek en maakt afspraken
met de politie om discriminatiebestrijding een
topprioriteit te maken. Er komt een wethouder
discriminatiebestrijding en een gemeentelijke
coördinator tegen discriminatie.

De gemeente laat het goede voorbeeld zien.
Er komen quota om de gemeente representatief te maken. Met discriminerende bedrijven
werkt de gemeente nooit meer samen.
Bij aanbestedingen wordt een gedeelte van
het budget ingezet om voorkeur te geven
aan organisaties die diversiteit bevorderen.
De gemeente licht de eigen organisatie,
de algoritmes en de fraudebestrijding
door op discriminatie. Ambtenaren krijgen
diversiteitstraining. De gemeente houdt in
het antidiscriminatiebeleid aandacht voor
specifieke vormen van haat, zoals afrofobie,
antisemitisme, moslimhaat en homohaat.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.

Gelijke kansen voor iedereen 9

DENK realiseert gelijke kansen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor gelijke behandeling in gelijke gevallen:

• DENK Utrecht wil dat alle openbare gebouwen binnen

op de arbeidsmarkt, in het onderwijs, op de woningmarkt en in de

5 jaar toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, zoals

cultuursector.

rolstoelgebruikers en slechtzienden.

• DENK Utrecht streeft naar gelijke kansen voor iedereen: ongeacht

• DENK Utrecht is tegen uithuiszettingen. Hiermee creëert de gemeente

afkomst, geslacht of geaardheid. Wij strijden tegen elke vorm van

dakloosheid. Huurachterstanden moeten een signaal vormen voor

discriminatie.

snelle ondersteuning op het gebied van schulddienstverlening.

• DENK Utrecht komt op voor de meest kwetsbare groepen. Wijken

• DENK Utrecht staat voor de bevordering van diversiteit binnen

als Overvecht en Kanaleneiland krijgen onze speciale aandacht in de

de gemeentelijke organisaties. De gemeente Utrecht heeft een

bestrijding van werkloosheid, het wegwerken van achterstanden en op

inspannings- en resultaatverplichting op het gebied van een divers

het gebied van veiligheid en welzijn.

personeelsbestand op verschillende niveaus.

• DENK Utrecht staat voor toegankelijke sportbeoefening en voor een
gezondere en duurzame stad. Duurzaam betekent ook: inclusie en
acceptatie. Dat betekent dat wij Zwarte Piet in Utrecht definitief gaan
ontdoen van de racistische karikatuur, zodat het Sinterklaasfeest een
feest is voor alle Utrechtse kinderen.
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4 Betaalbaar wonen voor iedereen
De woningmarktcrisis heeft invloed op iedereen. Er is een enorm tekort aan woningen.
De betaalbaarheid van huizen staat onder druk. Mensen merken aan het einde van elke
maand elke keer weer de gevolgen van de torenhoge huren.
Betaalbaar wonen is voor DENK dan ook een
topprioriteit. Dat begint met het behouden van
de huidige voorraad van goede betaalbare
woningen. Sloopprojecten en doorgeslagen
gentrificatie worden aan banden gelegd. Er
gaat meer geld naar het onderhoud van sociale
huurwoningen.
Bij bouwprojecten wil DENK dat de nadruk
komt te liggen op sociale huurwoningen
en middenhuur. De gemeente maakt bij
bouwprojecten afspraken met ontwikkelaars
om huren voor langere tijd betaalbaar te
houden. Bij bouwprojecten in het hogere
segment komt ook sociale huur. Gemengd
bouwen is dan ook het uitgangspunt.

Om mensen te beschermen tegen exorbitante
huurstijgingen en slechte verhuurders zet de
gemeente huurcoaches in voor laagdrempelige
huurderondersteuning. In wijken waar slecht
verhuurderschap een groot probleem is, voert
de gemeente een verhuurdersvergunning
in waarmee slechte verhuurders worden
geweerd.
De gemeente neemt maatregelen tegen
speculanten die de prijs opdrijven en woningen
onbetaalbaar maken. Opkoopbescherming
en een zelfbewoningsplicht worden zo breed
mogelijk ingevoerd.

De gemeente voert harde maatregelen in om
discriminatie op de woningmarkt te bestrijden.
Met mystery guest onderzoek worden
discriminerende makelaars opgespoord.
De gemeente zet ook in op meer passend
woningaanbod voor statushouders, ouderen,
mensen met een beperking en studenten.

Betaalbaar wonen voor iedereen 11

DENK realiseert betaalbaar wonen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor transformatie van leegstaande panden zoals

• DENK Utrecht staat voor de versnelling van nieuwbouwprojecten

kantoorpanden en industriële gebouwen in woningen voor studenten,

voor zowel sociale huurwoningen en huurwoningen in het (lage)

statushouders en andere doelgroepen. Utrecht is een gastvrije stad en

middensegment door daarop gerichte gronduitgifte door de gemeente

moet dat blijven, door voldoende betaalbare woningen aan te bieden.

Utrecht.

• DENK Utrecht pleit voor een bouwverdeling van 50% sociale huur,
30% middenhuur en 20% betaalbare koop.
• DENK Utrecht staat voor het remmen van gentrificatie. Oude wijken
zoals Lombok en Ondiep worden steeds minder betaalbaar voor
midden en laaginkomens. Het moet ook voor die groepen mogelijk
blijven om in deze wijken te wonen.

• DENK Utrecht staat voor evenwichtige woningbouw die rekening houdt
met het groeiend aantal alleenstaanden, grote gezinnen en mensen
met een beperking. Dit zodat bestaande woningen efficiënter worden
gebruikt.
• DENK Utrecht staat voor concurrentie op de markt van
stadsverwarming. Eneco is op dit moment de enige aanbieder waardoor

• DENK Utrecht staat voor meer en betaalbare woningen te bouwen.

Utrechters met stadsverwarming te hoge kosten betalen. Ook moet je

Onder andere door meer te bouwen in polders zoals Rijnenburg en

zonder boete af kunnen zien van stadsverwarming en kunnen kiezen

waar mogelijk binnenstedelijk.

voor alternatieve energievormen.

• DENK Utrecht staat voor het introduceren van een huurkoop-

• DENK Utrecht pleit voor voldoende aanbod van sociale huurwoningen,

constructie voor starters waarin de gemeente Utrecht het initiatief

woningen voor starters, woonruimtes voor studenten en gepaste

neemt. Dit verlaagt de druk op de Utrechtse huurmarkt.

woningen voor ouderen. Alle Utrechters hebben recht op betaalbaar

• DENK Utrecht staat voor het verlagen van de druk op de Utrechtse
huurmarkt op de langere termijn via een gemeentelijk gesteund
experiment voor de introductie van hypotheeklening die niet op rente
is gebaseerd.

wonen.
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5 Werk en Inkomen voor iedereen
Een zekere baan voor een goed loon moet voor iedereen bereikbaar zijn. De gemeente
heeft bij DENK een belangrijke taak om dit te stimuleren. Voor diegenen die, met of
zonder werk, in armoede terecht zijn gekomen, wil DENK dat de gemeente solidair is.
DENK accepteert geen armoede in onze gemeente.
De gemeente maakt van het stimuleren van
werkgelegenheid een grotere prioriteit. Door
meer in te zeten op akkoorden met scholen en
werkgevers, en door te investeren in scholing
en begeleiding van mensen zonder baan.
Wij willen dat mensen (meer) kunnen
bijverdienen in de bijstand en dat bij de
gemeentelijke organisatie meer vaste banen
komen. De gemeente stuurt bij aanbestedingen
en subsidies strenger op returns on investment
in de vorm van vaste banen voor inwoners van
de gemeente. Ook biedt de gemeente meer
leerwerkplekken aan.

De gemeente investeert in ambitieuze
regelingen om armoede tegen te gaan.
Er komt een wethouder die zich alleen richt
op armoedebestrijding. De inkomensgrens
voor armoederegelingen wordt waar mogelijk
opgehoogd en kwijtscheldingen worden
behouden of uitgebreid. Maatschappelijke
initiatieven tegen armoede krijgen meer
middelen. Armoederegelingen in de vorm
van bijzondere bijstand worden uitgebreid en
worden zo veel mogelijk geldelijk uitgekeerd.
De gemeente koopt schulden van kwetsbare
gezinnen op en stelt een harde doelstelling in
om kinderarmoede tegen te gaan.

De gemeente stelt zichzelf sociaal op.
Als schuldeiser heeft de gemeente oog voor
de noden van haar inwoners en de gemeente
weert malafide incassobureaus. De gemeente
maakt werk van de bestrijding van fraude, maar
stelt het belang van mensen voorop. Keihard
en hardvochtig optreden in fraudebestrijding
wordt uitgebannen. De gemeente licht
de fraudebestrijding door op hardheid en
respecteert de privacy van mensen.

Werk en Inkomen voor iedereen 13

DENK realiseert werk en inkomen voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor een betere aansluiting tussen werkzoekenden

en formaliteiten wordt gelet, maar waar gekeken wordt naar individuele

en werkgevers. De gemeente Utrecht gaat zich actief inzetten

behoefte aan begeleiding, (her)opleiden en trainingen. DENK Utrecht

door werkgevers beter te matchen met MBO- en HBO- geschoold

wil een ‘regelarme’ bijstand in Utrecht. Hiermee wil DENK Utrecht

personeel, het inzetten van jobcoaches en het organiseren van

werklozen beter motiveren bij het zoeken naar passend werk, in plaats

banenmarkten.

van hen te ontmoedigen door een teveel aan bureaucratie.

• DENK Utrecht staat voor verruiming van de grens voor
inkomensondersteuning naar 130% van het sociaal minimum, zodat
meer Utrechters gebruik kunnen maken van regelingen voor minima.
Want alle Utrechters moeten volop deel kunnen nemen aan de
samenleving.
• DENK Utrecht staat voor armoede bestrijden door toegesneden
schuldhulpverlening en aanpak van multiproblematiek. In plaats van
veel verschillende armoedebudgetten en allerlei regeltjes streeft DENK

• DENK Utrecht bepleit dat de gemeente de schulden overneemt van
alle Utrechtse gedupeerden van de toeslagenaffaire.
• DENK Utrecht staat voor het gratis maken van de aanvraag van een ID
kaart of paspoort voor mensen met een U-pas.
• DENK Utrecht staat voor het ophogen van het kindbudget, zodat er
meer financiële middelen komen voor kinderen om te sporten en het
aanschaffen van de benodigde schoolspullen.
• DENK Utrecht pleit voor het faciliteren van een intensieve

Utrecht naar gerichte aansturing vanuit de gemeente Utrecht om

samenwerking tussen bedrijventerrein Papendorp en maatschappelijke

diegenen die het echt nodig hebben, beter te bereiken en passende

organisaties en scholen in Kanaleneiland om de werkloosheid in de

hulp aan te bieden.

buurt te verminderen.

• DENK Utrecht staat voor het behouden van bijstand; ongeacht of je

• DENK Utrecht pleit voor het faciliteren van een intensieve

de Nederlandse taal spreekt of niet. De bijstand is geen keuze. Een

samenwerking tussen bedrijventerrein Overvecht en maatschappelijke

tegenprestatie past niet binnen een sociaal vangnet.

organisaties en scholen in Overvecht om de werkloosheid in de wijk

• DENK Utrecht staat voor een bijstand waar niet alleen op de regeltjes

aan te pakken.
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6 Onderwijs en Zorg voor iedereen
Goed onderwijs is de sleutel voor de ontwikkeling van onze gemeente. Iedere inwoner van onze
gemeente moet de mogelijkheid krijgen om met goed onderwijs alles uit zijn of haar leven te halen.
De gemeente is primair verantwoordelijk voor
goede onderwijshuisvesting. DENK wil dat
er meer ingezet wordt op kwalitatief goede
schoolgebouwen, met goede ventilatie en een
fijn schoolplein. Hier worden middelen voor
vrijgemaakt. De gemeente gaat faciliterend
te werk in het realiseren van huisvesting voor
nieuwe scholen. DENK staat pal voor het
bijzonder onderwijs en wil dat de gemeente
voorziet in de groeiende behoefte aan
islamitisch onderwijs.

Het lerarentekort en kansenongelijkheid zijn
de grootste uitdagingen voor het onderwijs.
DENK staat voor een gemeente die ambitieuze
maatregelen neemt om het lerarentekort tegen
te gaan. Dit kan door leraren eerder een
woning in de gemeente aan te bieden of door
lerarenopleidingen (deels) te vergoeden.
De gemeente gaat kansenongelijkheid in het
onderwijs te lijf door meer te investeren in het
onderwijs-achterstandenbeleid. Jongeren die
moeite hebben om een stageplaats te vinden
en daardoor op achterstand dreigen te raken,
krijgen ondersteuning van de gemeente.

Liefdevolle zorg moet een basisvoorziening
zijn voor iedereen in de gemeente. Inkomensverschillen mogen niet meer bijdragen aan
verschillen in gezondheid. De gemeente
biedt een betaalbare zorgverzekering aan
voor mensen in armoede. Voor welzijnswerk
en ouderenzorg wordt voldoende geld
uitgetrokken. Laagdrempelige zorg in de wijk
wordt ondersteund.
De gemeente moet als doel hebben dat zorg
aansluit bij de behoeften van mensen. Er komt
daarom meer aandacht voor cultuur sensitieve
zorg en cultuur sensitieve verzorgingshuizen.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 15

DENK realiseert onderwijs en zorg voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor een stagegarantie voor jongeren.

• DENK Utrecht staat voor een zwemdiploma voor alle Utrechtse

De onderwijsinstelling is eindverantwoordelijk voor het vinden van

kinderen: geen enkel kind gaat van de basisschool zonder

een stageplek voor haar studenten en heeft daartoe een wettelijke

zwemdiploma. Leerlingen uit groep 8 krijgen een basis EHBO-cursus.

zorgplicht. De gemeente Utrecht ondersteunt het koppelen van
onderwijsinstellingen met het bedrijfsleven.

• DENK Utrecht staat voor het aanpakken van structurele
onderadvisering op scholen zodat leerlingen bij gelijke prestaties gelijke

• DENK Utrecht pleit voor de komst van hogescholen in Overvecht en
Kanaleneiland voor sectoren met toekomstperspectief.

adviezen en kansen krijgen, ongeacht hun culturele achtergrond.
De ervaring is dat kinderen met een migratieachtergrond ondanks hun
cito-score een lager advies krijgen in vergelijking met kinderen zonder

• DENK Utrecht staat voor passende huisvesting voor álle scholen.

migratieachtergrond.

De gemeente neemt daarin een positieve grondhouding aan wanneer
het gaat om de groeiende behoefte naar Islamitisch onderwijs.

• De gemeente Utrecht moet ouders ondersteunen bij het traject van
advisering en campagne voeren om vooroordelen onder leraren te

• DENK Utrecht staat voor het verbeteren van de kwaliteit van klassen,

bestrijden.

schoolgebouwen en schoolpleinen. Het is bekend dat dit van invloed is
op de prestaties van zowel scholieren als docenten.

• DENK Utrecht staat voor de invoering van het Offerfeest en
Ramadanfeest als vrije dag op alle Utrechtse scholen om de
saamhorigheid te versterken.

16 Verkiezingsprogramma DENK Utrecht 2022 – 2026

• DENK Utrecht staat voor het stimuleren van jongeren om tijdens hun
schooltijd een startkwalificatie te behalen. Om schooluitval tegen te

• DENK Utrecht staat voor betere voorlichting op scholen over gezonde
voeding en het stimuleren van een rookvrije generatie.

gaan worden rolmodellen ingezet, inspirerende sessies gehouden, hulp
aangeboden bij het maken van een studiekeuze, de ouderparticipatie
vergroot en buddy-projecten opgezet.

• DENK Utrecht staat voor het verlenen van op maat toegesneden zorg
voor specifieke doelgroepen, zoals nieuwkomers en ouderen waarbij
ze waar nodig worden ondersteund door tolken. Ouderen mogen niet

• DENK Utrecht staat voor het aanpakken van taalachterstanden op
basisscholen, onder meer door de inzet van taalcoaches.

• DENK Utrecht staat voor het aanpakken van het toenemende

de dupe worden van algemene werkwijzen om kosten in de zorg te
besparen.

• DENK Utrecht staat voor het instellen van een onkostenvergoeding

lerarentekort in Utrecht. De gemeente Utrecht moet financieel bijdragen

voor mantelzorgers en in het algemeen betere randvoorwaarden voor

aan het Onderwijspact dat is geïnitieerd door schoolbesturen uit Utrecht

mantelzorgers.

om het lerarentekort tegen te gaan. Leraren in de omgeving van
scholen moeten gratis kunnen parkeren.

• DENK Utrecht staat voor het faciliteren van inclusieve en
cultuursensitieve zorg. Projecten rond zorg en welzijn van Utrechters

• DENK Utrecht vindt dat leraren maximaal moeten worden ondersteund

kunnen beter aansluiten bij de culturele diversiteit van hen die hulp

in hun taken. Onderwijsachterstanden en schooluitval moeten worden

behoeven, onder meer door inzet van cultuursensitieve buurtteams.

voorkomen en tegengegaan.

Onderwijs en Zorg voor iedereen 17

• DENK Utrecht staat voor het bewerkstelligen van een verpleeghuis of
verpleeghuis-afdelingen voor ouderen met een migratieachtergrond

• DENK Utrecht staat voor het afschaffen van de eigen bijdrage voor
individuele WMO-voorzieningen voor mensen met een laag inkomen.

waarbij de wensen en eisen van die ouderen hoog in het vaandel staan.
• DENK Utrecht pleit voor een betaalbare zorgverzekering zonder eigen
• DENK Utrecht staat voor het verbeteren van de kwaliteit van en regie

risico. De pakketten uit de U-polis moeten goedkoper en omvangrijker

op de jeugdzorg. Door de transitie van verantwoordelijkheden van

qua zorgaanbod. Ook Utrechters met een kleine portemonnee moeten

het Rijk naar de gemeentes worden nog te veel fouten gemaakt, met

de zorg kunnen krijgen die ze verdienen.

gezinsdrama’s en zelfs jeugdige daklozen tot gevolg.

• DENK Utrecht staat voor het herstellen van het vertrouwen in de
jeugdzorg door beter te luisteren naar de ouders en kritisch te kijken
naar de uitvoering.

• DENK Utrecht wil het personeelstekort in de zorg verminderen door
hen de mogelijkheid te bieden gratis te parkeren in de buurt van hun
werk, en voorrang te geven op een huurwoning in de stad.
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7 Ondernemerschap, Veiligheid en Buitenruimte
Veiligheid is de kerntaak van de overheid. Iedereen in onze gemeente moet veilig kunnen
leven in zijn of haar buurt. DENK gelooft hierbij in een gezonde balans tussen preventie
en repressie. DENK wil dat de gemeente meer inzet op preventie. Dit wordt gedaan door
mensen te begeleiden en perspectief te bieden. Hier komen meer middelen voor.
Preventief fouilleren wordt opgeschort. BOA’s
worden uitgerust met bodycams, krijgen
meer training in bejegening en krijgen geen
geweldsmiddelen. DENK wil specifieke
veiligheidsmaatregelen voor religieuze
instellingen, in het bijzonder voor moskeeën.
DENK is kritisch op de landelijke
coronamaatregelen. Waar mogelijk
schort de gemeente de handhaving van
buitenproportionele coronamaatregelen op.
De gemeente draagt zorg voor een schone
en groene buitenruimte. In versteende wijken
wordt ingezet op vergroening. Er is een
gemeentelijke groennorm om iedereen in
nabijheid van het eigen huis groen te bieden.
In hoogwaardig groen wordt in de regel niet

gebouwd. Vergroening wordt intensief ingezet
voor klimaatadaptatie.
Een schone gemeente is voor DENK
topprioriteit. Er wordt meer geïnvesteerd in de
schoonmaakdiensten en de vuilophaaldienst.
De diensten werken efficiënter met bijvoorbeeld
vulgraadmeters. De gemeente past nudging toe
om inwoners tot schoner gedrag te bewegen.
In vuile wijken wordt vaker opgehaald en meer
opgeruimd. Er wordt ingezet op handhaving
tegen vervuilers. De kwijtschelding voor de
afvalstoffenheffing wordt zo hoog mogelijk voor
mensen in armoede.

Voor DENK is de gemeente de frontlijn van
de strijd voor gelijke kansen. De wijk waar
iemand opgroeit bepaalt nog te veel wat
iemand kan worden. DENK staat daarom voor
meer investeringen in wijken die achterop zijn
gebleven. Er komt een gemeentelijk deltaplan
gelijke kansen, dat de opeenstapeling van
kansenongelijkheid voor inwoners wegneemt.
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DENK realiseert ondernemerschap, veiligheid en buitenruimte voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht is kritisch naar de inzet van de BIBOB als instrument. De

• Zware criminaliteit wordt hard aangepakt. Tegelijkertijd blijven we

beslistermijnen voor aanvragen duren te lang en er worden zeer veel

mensen perspectief bieden op een eervolle baan. Zo wordt kritisch

documenten en administratie opgevraagd. Wettelijke beslistermijnen op

gekeken of een VOG altijd nodig is voor een functie bij de gemeentelijke

aanvragen moeten strikt worden nageleefd. Bij niet tijdig beslissen door

organisatie.

de gemeente krijgt de aanvrager de vergunning.
• Handhavingsinstrumenten zoals sluitingen van panden en woningen
• Ondernemers die kortgeleden al door een BIBOB-procedure zijn
geweest horen versneld en tegen lagere kosten door de BIBOB-

dienen proportioneel en stapsgewijs te worden ingezet. De goeden
mogen niet onder de kwaden lijden. Het doel heiligt de middelen niet.

procedure heen te gaan.
• DENK Utrecht staat voor een intensievere samenwerking tussen
• Bij een nieuwe vennoot moet het makkelijker en sneller worden

sleutelfiguren in de wijk, wijkagenten en andere betrokken bewoners in

om door de BIBOB-procedure te komen. Het inschrijven van

de wijk. Zo ontstaat beter zicht op veiligheidsproblematiek in de buurt.

leidinggevenden voor horeca moet goedkoper en makkelijker.
Ondernemers moeten meer ruimte en minder regels opgelegd krijgen.

• DENK Utrecht staat voor het effectiever gebruiken van buurtWhatsApp-groepen waar ook een wijkagent en een vertegenwoordiger
van een buurtteam in zit. Zo kunnen bewoners sneller met elkaar
schakelen wanneer er een probleem is in de straat of in de buurt.
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• DENK Utrecht staat voor een keiharde ontmoediging van (soft)
drugsgebruik. Dat betekent geen nieuwe coffeeshops meer in Utrecht.

• DENK Utrecht staat voor zorgvuldig cameratoezicht met oog voor
privacy van de burgers. Dat houdt in dat burgers die gefilmd zijn
inzagerecht hebben, de beelden alleen gebruikt mogen worden ten

• DENK Utrecht staat voor het geven van meer invloed van Utrechters op

behoeve van de veiligheid in een buurt, de gegevens niet langer

de inzet van de politiecapaciteit. Bewoners worden actief betrokken bij

opgeslagen mogen worden dan 48 uur en de camera’s geen inkijk

de prioriteiten in de het Integraal Veiligheidsplan.

mogen hebben in woningen.

• DENK Utrecht staat voor meer diversiteit bij de politie door middel van

• DENK Utrecht staat voor het waarborgen van de veiligheid van

het instellen van quota en het toestaan van religieuze uitingen in politie-

gebedshuizen zoals moskeeën, synagogen, kerken en tempels.

uniformen, zoals dat straks bij BOA’s mogelijk is.

Godsdienstvrijheid moet voor alle Utrechters gegarandeerd zijn.

• DENK Utrecht staat voor het uitbannen van etnisch profileren door de
politie door deze aan te sporen om met stopformulieren te werken.

• DENK Utrecht staat voor concreet beleid om de veiligheid van
moslimvrouwen te garanderen. Straatintimidatie, in het bijzonder tegen
moslimvrouwen, wordt hard aangepakt.

• DENK Utrecht is van mening dat raamprostitutie niet in woonwijken
thuishoren. Het Nieuwe Zandpad dient derhalve op geen enkele manier
ruimte te krijgen in Overvecht.

• DENK Utrecht staat voor meer BOA’s zodat er beter en sneller toezicht
is op de leefbaarheid van buurten. DENK is tegen een uitrusting met
geweldsmiddelen voor BOA’s.
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• DENK Utrecht is tegen vuurwerk omdat dit onveiligheid en overlast
met zich meebrengt. De veiligheid en rust van de Utrechters staat voor

• DENK Utrecht pleit voor een verbredingsvariant van de A27 met 2 keer
6 rijstroken die past binnen de bestaande bak.

DENK hoog in het vaandel.
• DENK Utrecht pleit tegen een milieuzone. Hiermee tref je vooral
• DENK Utrecht is tegen haatdemonstraties zoals die van Pegida voor

mensen met een kleine portemonnee, die geen nieuwe auto kunnen

gebedshuizen. De gemeente dient pal te staan voor de veiligheid van

aanschaffen. Ook is DENK autoluwe zones omdat Utrecht bereikbaar

gelovigen en het recht op vrijheid van religie.

moet zijn voor iedereen.

• DENK Utrecht wil postcodediscriminatie uitbannen. Geen bestuurlijke
maatregelen, zoals een gebiedsgerichte vergunningsplicht, die
(indirecte) discriminatie in de hand werken.
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8 Vervoer en Duurzaamheid voor iedereen
Mobiliteit is een basisvoorwaarde voor mensen om actief te kunnen zijn in de
samenleving. De gemeente moet er dan ook zorg voor dragen dat iedereen in de
gemeente op een gelijke wijze mobiel kan zijn.
De bestrijding van vervoersarmoede is voor
DENK daarom topprioriteit. De gemeente
moet inzetten op goedkoper openbaar vervoer
voor mensen in armoede, voor ouderen en
voor kinderen. Bezuinigingen op het openbaar
vervoer worden tegengegaan.

Voor veel inwoners blijft de auto de
belangrijkste vervoersvorm. Daarom staat
DENK voor een gemeente die bereikbaar
blijft voor de automobilist, voor voldoende
parkeerplekken en voor betaalbare
parkeerheffing.

Ook voor een duurzame toekomst is een
goedkoper openbaar vervoer van groot belang.
Daarnaast investeert de gemeente in meer
alternatieve mogelijkheden voor vervoer, zoals
deelvervoer en e-steps. In de buitenruimte
worden alternatieve vervoersvormen beter
ingepast.

De gemeente stelt ambitieuze doelstellingen
om de gemeente duurzamer te maken.
Hierbij worden de gelden van de gemeente
allereerst ingezet om mensen met een lager
inkomen aan een lagere energierekening te
helpen. Bijvoorbeeld door verduurzaming
van goedkopere woningen. De gemeente
stelt subsidies in om inwoners te helpen hun
woning te verduurzamen en licht mensen
beter in over hoe ze een bijdrage kunnen
leveren. De gemeente geeft het goede
voorbeeld door duurzaam in te kopen, de

eigen organisatie milieuvriendelijk te maken
en bij afgifte van gronden afspraken te maken
over verduurzamen. De gemeente maakt
afspraken met het lokale bedrijfsleven over
de energietransitie. Hier wordt geld voor
beschikbaar gesteld. Behoud van banen
en inkomen voor onze inwoners is een
voorwaarde.
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DENK realiseert vervoer en duurzaamheid voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor een herziening van het parkeerbeleid in
Utrecht. Speerpunten zijn:

• DENK Utrecht strijdt daarnaast voor een snelle OV-verbinding om
wijken als Leidsche Rijn, Zuilen en Overvecht beter te ontsluiten en
voor betere bereikbaarheid per auto en OV van de binnenstad. Lombok

- Geen parkeerkosten op zondag.

verdient een speciale plek als het gaat om cultuur en toerisme.

- Voor het invoeren van gratis parkeren rond moskeeën op vrijdagen
tussen 11 en 16 uur, en op islamitische feestdagen de hele dag.

• DENK Utrecht staat voor het aanpakken van gevaarlijke

- Geen betaald parkeren in de avonden.

verkeersinrichtingen. DENK Utrecht streeft naar herinrichting van

- Meer ondergrondse parkeergarages.

gevaarlijke kruispunten, rotondes en ovondes, zoals in Kanaleneiland,

- Lagere parkeertarieven voor straatparkeren en vergunninghouders.

om de verkeersveiligheid te verbeteren.

- Eerste parkeervergunning voor buurtbewoners is gratis.
• DENK Utrecht staat voor het terugdringen van de drukte op de
• DENK Utrecht staat voor het versterken van de stedelijke mobiliteit door
grote woonwijken als Leidsche Rijn en Overvecht te koppelen aan het
centrum van Utrecht via een metro/monorail-verbinding waarmee snel,
veilig, duurzaam, gezond en goedkoper gereisd kan worden.

fietspaden. DENK Utrecht pleit voor het realiseren van veilige en
alternatieve fietsstraten.
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• DENK Utrecht staat voor drie verdiepte onderdoorgangen op

• DENK Utrecht staat voor het bevorderen van de doorstroom van het

het Noordelijke Randweg Utrecht. Deze weg is cruciaal voor de

autoverkeer op ’t Goylaan door deze 2x2 rijstroken te maken en de

bereikbaarheid van Utrecht en belangrijk voor Overvecht. DENK

busbaan -Brennerbaan/Amethistweg- open te stellen voor autoverkeer

Utrecht ondersteunt een ecologische en leefbare oplossing voor deze

en daarmee Lunetten toegankelijker te maken.

zware ingreep in het stadslandschap.
• DENK Utrecht staat voor het beter bereikbaar maken van de
• DENK Utrecht staat voor vergroening van het wegennet in Utrecht. Het

binnenstad door het aantal taxistandplaatsen uit te breiden en op vaste,

moet echter niet zo zijn dat belangrijke doorgaanswegen één lange file

herkenbare plekken te vestigen, zoals het vroegere taxiplateau bij het

worden. DENK Utrecht staat immers ook voor goede bereikbaarheid

Centraal Station. Ook moet er zorg gedragen worden voor voldoende

tussen wijken in Utrecht onderling en de snelwegen.

toiletvoorzieningen.

• DENK Utrecht staat voor het inrichten van een 2x2 rijstroken vanaf
de Cartesiusweg tot aan de Joseph Haydnlaan. Hiermee wordt de

• DENK Utrecht staat voor het gratis maken van openbaar vervoer voor
de U-pashouders, kinderen tot 12 jaar en 65+ senioren.

bereikbaarheid van de betreffende wijken wél vergroot, in tegenstelling
tot het huidige plan van de gemeente Utrecht voor een stadsboulevard
met 2x1 rijstrook.

• DENK Utrecht pleit ervoor dat op het kruispunt Beneluxlaan/
Bernadottelaan de trambaan open gaat voor autoverkeer vanuit
Kanaleneiland richting Oog in Al.
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• DENK Utrecht wil de weg aan de Rooseveltlaan richting Oog in Al
(Den Hommel) dat is afgesloten met een hek weer open voor
autoverkeer zodat Kanaleneiland meer uitvalswegen kent.

• DENK Utrecht pleit voor het per direct verwijderen van de bussluis aan
de Amazonedreef. Dit zal leiden tot meer verkeersveiligheid in de wijk
en een betere bereikbaarheid met de auto.

• DENK Utrecht wil geen windturbines in de stad. Duurzaam energie
moet haar plek krijgen via zonnepanelen op bestaande, nieuwe
woningen en bedrijfspanden.
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9 Sport, Cultuur en Recreatie voor iedereen
DENK wil dat de gemeente zich ervoor inzet dat iedere inwoner kan sporten. Hiermee stimuleert de
gemeente ook een gezonde levensstijl. Door middel van gerichte financiële ondersteuning krijgen
inwoners met een lager inkomen de mogelijkheid om betaalbaar te sporten en betaalbaar sportspullen
aan te schaffen. Prioriteit hierbij zijn jongeren. De gemeente investeert in meer sportmogelijkheden in de
buitenruimte en in de openstelling van voldoende sporthallen waar betaalbaar kan worden gesport.
DENK staat voor een divers cultuuraanbod in
de gemeente. Binnen het cultuurbeleid wordt
daarom nadrukkelijker ingezet op een divers
aanbod en op breedtecultuur. Bij culturele
instellingen die subsidie ontvangen is diversiteit
een voorwaarde. Er wordt kritisch gekeken naar
de noodzaak van sommige cultuursubsidies
en zelffinanciering wordt gestimuleerd.
Laagdrempelig kunst- en cultuuraanbod
in de wijken krijgt grotere voorkeur. Kunst
in de openbare ruimte wordt gestimuleerd.
Er wordt meer ingezet op vernieuwing en
jongeren krijgen een grotere stem binnen het
cultuurbeleid.

Toegang tot recreatie voor inwoners met een
lager inkomen wordt bevorderd. Ieder kind
moet de mogelijkheid hebben om een dagje
uit te gaan. De gemeente zet daarom binnen
het armoedebeleid in op korting bij cultuur- en
recreatie instellingen voor inwoners met een
lager inkomen.
De gemeente stimuleert een bruisende
horecasector binnen onze gemeente. Er wordt
ruimhartiger omgegaan met vergunningen voor
horecaondernemers, zoals terrasvergunningen.
Sluitingstijden worden waar mogelijk verruimd.

De gemeente investeert meer in sociale
ruimten waar mensen in de wijk samen kunnen
komen. Iedere wijk krijgt de mogelijkheid een
buurthuis op te richten.
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DENK realiseert sport, cultuur en recreatie voor iedereen met de volgende maatregelen:
• DENK Utrecht staat voor het toegankelijk maken van sport voor alle
Utrechters. DENK Utrecht is voor het gratis aanbieden van sport voor

• DENK Utrecht staat voor het bevorderen van multiculturele (omni-)
toernooien tussen alle sportverenigingen in Utrecht.

U-pashouders. Daaronder valt ook het behouden van sportparken in
de grote woonwijken voor de bewoners.

• DENK Utrecht staat voor de gemeente moet voldoende sportaanbod
realiseren voor studenten en mensen met een beperking.

• DENK Utrecht staat voor het breder toegankelijk maken en het
stimuleren van sport door een beter aanbod van sportbeoefening voor
vrouwen, waaronder zwemmen, kickboksen, voetbal en volleybal.

• DENK Utrecht staat voor meer gemeentelijke verantwoordelijkheid
in samenwerking met landelijke sportbonden en/of de Utrechtse
sportkoepel VSU in het ondersteunen van ‘zwakke’ sportverenigingen,
bijvoorbeeld door hun bestuurlijke slagkracht te vergroten en te
bestendigen.

• DENK Utrecht pleit voor voldoende toegankelijke sportfaciliteiten in
Kanaleneiland en Overvecht om gezond leven te stimuleren.

• DENK Utrecht wil dat alle speeltuinen groter dan 20 m2
speeltoestellen
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10 Financiën en Bestuur
DENK gelooft dat de begroting ten dienste staat van de inwoners en niet andersom.
Zeker nu de gemeente de taak heeft om de samenleving uit de coronacrisis te investeren.
DENK accepteert het daarom voor de komende
periode om het weerstandsvermogen van de
gemeente zo mogelijk op een verantwoorde
wijze te laten afnemen, om als gemeente te
kunnen blijven investeren in een weg uit de
crisis.
Financiële opgaven in de toekomst kunnen
voor DENK gedekt worden door van de meest
draagkrachtige inwoners van de gemeente
iets meer te vragen. Ook van grote bedrijven
kan meer gevraagd worden. Hierbij zijn de
OZB-belasting voor hele dure woningen, de
precariobelasting en de reclamebelasting
bijvoorbeeld bespreekbaar. Financiële opgaven
zullen waar mogelijk gedekt worden binnen de
bestaande begroting.

DENK wil heffingen in de gemeente zo
rechtvaardig mogelijk inrichten. Dit betekent
dat heffingen zo veel mogelijk gebaseerd
moeten zijn op daadwerkelijk gebruik van
voorzieningen. Dit zien wij bijvoorbeeld
als mogelijkheid bij de rioolheffing.
Kwijtscheldingen van gemeentelijke heffingen
voor inwoners in armoede blijven te allen tijde
behouden.
DENK gelooft in een democratisch en integer
gemeentebestuur. De gemeente maakt
werk van participatie van inwoners vooraf
en gedurende uitvoering van het beleid.
Gemeentemedewerkers worden nadrukkelijker
geschoold in integriteit. Het tegenaan van
discriminatie binnen de gemeentelijke
organisatie is hiervan een belangrijk onderdeel.

Beloningen en vergoedingen voor bestuurders
en ambtenaren worden gematigd.
De gemeente stelt bij samenwerking met
andere partijen een harde eis dat beloningen
redelijk zijn. Geen zelfverrijking met
gemeenschapsgeld.
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DENK behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle in dit
verkiezingsprogramma aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). De informatie in dit
verkiezingsprogramma is uitsluitend bedoeld als algemene informatie en is richtinggevend voor de politieke activiteiten
van DENK in de periode 2022-2026. Er kunnen geen rechten aan de informatie in dit verkiezingsprogramma worden
ontleend. DENK heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen van dit programma en daarbij gebruik
gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden.

