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Waarom de
politiek van
nu Volt nodig
heeft

Wie we zijn
Thuis, in de straat, het dorp of de stad. Dat is
waar jouw leven zich afspeelt. Dat is waar de
gevolgen van COVID-19, werkgelegenheid en
de huizenmarkt tot leven komen. Dat is waar
politieke besluiten voelbaar zijn. Volt wil werken
aan een Europese Unie die werkt voor iedereen
en dat begint bij een sociale en duurzame lokale
samenleving.
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Volt Utrecht

Wij zijn Volt, een Europese politieke
beweging die van onderop tot stand
is gekomen. In heel Europa zien wij de
kracht van mensen die samenwerken.
Wij zien overal wat er mogelijk is als
mensen de handen ineenslaan. En wij
geloven dat mensen zelf het beste
weten hoe we kunnen bouwen aan
een groene en sociale samenleving.
Voor ons hoort politiek daarom dicht
bij de mens plaats te vinden. We willen
inwoners zo veel mogelijk ruimte en
(financiële) ondersteuning bieden voor
hun eigen ideeën. Daarom zetten we in
op inspraak en dialoog, via burgerfora,
burger-budgetten en een gekozen
burgemeester.

de Volt-vertegenwoordigers op
landelijk en Europees niveau scherp.
De gemeente is het eerste aanspreekpunt voor mensen en wij willen dat dit
aanspreekpunt staat als een huis.
Ook lokaal kijkt Volt met een Europese
blik naar kansen en uitdagingen. Volt
haalt de beste voorbeelden uit Europa
naar Nederland, om praktische oplossingen voor lokale uitdagingen te vinden. Denk aan de Weense aanpak van
het woningtekort, een samenwerking
tussen woningcorporaties, beleggers
en overheid, of aan toevlucht steden
zoals Barcelona, die vluchtelingen
veilig opvangen. Of kijk naar Frankfurt,
waar Volt een wethouder voor Digitale
Zaken heeft aangesteld om overheidsdiensten toegankelijker te maken en om
te zorgen dat iedereen mee komt met
de digitale veranderingen van deze tijd.

Voor Volt is vertegenwoordiging op
lokaal niveau een logische volgende
stap. Dat wij een Europese partij zijn,
betekent meer dan vertegenwoordiging in Brussel. Het betekent vertegenwoordiging overal in Europa, op
alle niveaus. Europa komt tot leven in
de regio; in Rotterdam als havenstad,
in Wageningen als kenniscentrum van
voedsel en leefomgeving, in Maastricht als stad die ons economisch en
cultureel verbindt met onze Duitse
en Belgische buren en Utrecht als
verbinding met Europa. Onze lokale
vertegenwoordigers zijn de oren en
ogen van mensen dichtbij en houden
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Wij zetten ons in om samenwerking
over de grens te verbeteren. Juist
lokaal. We willen zorgen voor grensoverschrijdende OV-verbindingen,
voor duurzaam toerisme, voor meer
culturele samenwerking en een gezamenlijke aanpak van criminaliteit.
Dankzij goed contact tussen onze lokale
en landelijke vertegenwoordigers,
overal in Europa, kunnen we deze
ambities waarmaken.
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Wat we doen
Volt heeft ambitie voor Utrecht. Wij geloven
in een Utrecht dat klaar is voor de toekomst.
Een Utrecht dat zich niet laat afschrikken door
de uitdagingen van de 21e eeuw, maar deze
vol vertrouwen en pragmatisch tegemoetziet.
Een Utrecht dat in allerlei opzichten een
voorbeeld voor Nederland en Europa kan zijn:
op het gebied van democratie, digitalisering,
duurzaamheid en sociaal beleid. In dit
verkiezingsprogramma delen wij onze visie
voor Utrecht.
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Utrecht maken we samen. Deze
overtuiging zit in het DNA van Volt.
Als grassroots-partij staan we naast
de Utrechter, om te horen waar het
schuurt en samen te bedenken wat er
moet gebeuren. Bij het opstellen van
dit programma hebben we gesproken
met veel Utrechters. In de komende
jaren willen we ons netwerk verder uitbouwen om zo nog vaker het gesprek
met de Utrechters aan te gaan.

nend, en veel mensen lukt het niet
meer om nog een huis te vinden in onze
stad. De jeugdzorg kampt met lange
wachtlijsten. En de energietransitie
zal de stad in de komende jaren voor
lastige vragen zetten. In dit programma
vertellen we hoe wij die uitdagingen
willen aanpakken. We hebben onze
oplossingen opgedeeld in vijf thema’s:
Een duurzaam Utrecht
De samenleving moet in de komende
jaren veel duurzamer worden. Dat we
die verandering moeten maken is duidelijk, maar hoe we dat precies moeten
aanpakken is een veel lastiger vraag.
Volt wil inzetten op een effectieve,
eerlijke en sociale transitie. We doen
voorstellen voor een groener en duurzamer Utrecht en willen de lasten zo
eerlijk mogelijk verdelen.

Onze stad ligt in het hart van Nederland en is verbonden met heel Europa
door het spoornetwerk. Utrecht vormt
de schakel tussen de Randstad en het
Ruhrgebied. De gemeente Utrecht is
op allerlei manieren verweven met de
EU en werkt bijvoorbeeld samen met
meerdere Europese steden aan een
circulaire economie. De regio profileert
zich in Brussel als een innovatieve
koploper, een ‘living lab’. Het is onze
ambitie om deze banden te behouden
en te versterken.

Een bewoonbaar Utrecht
Ook in Utrecht zijn de problemen groot
als het om wonen gaat. Veel mensen
vinden het fijn om in deze stad te wonen,
maar lang niet iedereen vindt op dit moment (betaalbare) woonruimte. Om de
groei van Utrecht te blijven beheersen,
is het noodzakelijk om ook na te denken
over toenemende toerisme en mobiliteitsbewegingen in de stad, zodat we
ook in de toekomst een fijn en bewoonbaar Utrecht hebben en houden.

Op veel gebieden gaat het goed in
Utrecht. Heel Europa haalt inspiratie uit
onze fietspaden en fietsenstallingen,
neemt voorbeeld aan onze buurtteams,
en we zijn koploper in het overstappen
naar een circulaire economie. Op andere
fronten is nog veel te verbeteren.
De woningnood in Utrecht is schrij-
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Een betrokken Utrecht
De moderne burger wil niet alleen meepraten, maar ook meedenken. Wij willen
Utrechters vanaf het begin betrekken
om hen mee te laten denken over zowel
de plannen als de uitvoering.
Een sociaal Utrecht
De sociale ongelijkheid is de afgelopen
jaren alleen maar vergroot: tussen arm
en rijk, tussen hoog- en laagopgeleid
en tussen loondiensters en zzp’ers.
We moeten nu keihard aan het werk om
die verschillen te verkleinen met beleid
dat gericht is op die mensen die er het
meest onder hebben geleden.
Een innovatief Utrecht
De uitdagingen waar we als maatschappij en als stad Utrecht voor
staan, vragen om een andere
benadering en nieuwe oplossingen.
We verplaatsen ons op nieuwe manieren, werken steeds meer digitaal en
verwachten hierin ook steeds meer
van de gemeente zelf. We moeten
innoveren om de burgers gemakkelijker te bereiken en te betrekken bij
beleid. We creëren nieuwe kansen
door in te zetten op een betere digitale ontsluiting van de gemeente en
innovatieve projecten op het gebied
van duurzaamheid en energietransitie te ondersteunen.

Europees
denken,
lokaal doen
7

Volt Utrecht

Inhoudsopgave

1 Een duurzaam Utrecht

10

Democratische en slimme energietransitie
Ruimte voor energie-innovatie
Klimaatrekenkamer voor meer transparantie
Van afval naar grondstof
Natuur in Utrecht

2 Een bewoonbaar Utrecht
Veilig Utrecht
Circulair en groen bouwen in Rijnenburg
Daadkrachtig stimuleren van andere woonvormen
Mobiliteitstransitie regio Utrecht
Beter OV voor iedereen
Stimuleren fietsgebruik, verminderen autogebruik
Toerisme in Utrecht

3 Een betrokken Utrecht

14
14
15
15
16
17
17
18

20

Inclusievere en effectievere burgerparticipatie
Een transparante gemeente
Een nachtburgemeester

Verkiezingsprogramma 2022

10
11
12
12
12

8

4 Een sociaal Utrecht

22

Aanpak laaggeletterdheid
Een migrant is geen verdienmodel
Werk voor statushouders
Onderdak voor thuis- en daklozen
Toegankelijke en gepaste buurtzorg
Armoede en schulden beperken
Beter gebruik sociale voorzieningen
Mentale gezondheid onder jongeren
Sekswerk in Utrecht
Cliëntparticipatie in de opvang

23
23
23
23
23
25
26
26
27
27

5 Een innovatief Utrecht

30

Digitale toegankelijkheid
Basisinkomen: Utrecht als proeftuin
Privacy in Utrecht
Een wethouder van digitale zaken
Eerlijk en betaalbaar internet

30
31
31
32
32

20
21
21

9

Volt Utrecht

1

Een duurzaam
Utrecht

Duurzaamheid heeft prioriteit voor Volt. We willen
zo snel mogelijk van het gas af, inzetten op een
circulaire economie en biodiversiteit in de stad
bevorderen. Dit willen we per wijk aanpakken,
in een sterke samenspraak met de bewoners.
We innoveren verder op energie en afvalrecycling,
en stellen een klimaatkamer aan voor meer
transparantie. Ons doel is om uiterlijk in 2040
volledig klimaatneutraal te zijn.

•	Democratische en slimme
energietransitie

is over hoe, wanneer, en wat we gaan
doen. We voorkomen frustratie en vertraging, zoals we die bijvoorbeeld nu
zien in de buurten in Overvecht die
van het gas af gaan.

Het duurzaam maken van onze
stad is een enorme uitdaging die we in
de komende jaren moeten oplossen.
Het is belangrijk dat we deze uitdaging
samen aangaan: de gemeente zij aan
zij met de inwoners van de stad.
Zo zorgen we dat iedereen het eens

Verkiezingsprogramma 2022

Volt pakt dit aan door per wijk een
wijkforum te starten. Zo’n wijkforum
bestaat uit bewoners van de wijk die
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•

worden geselecteerd door een loting.
Het wijkforum krijgt de taak om een
plan op te stellen voor de energietransitie in hun eigen wijk. Hierbij worden
ze begeleid door een onafhankelijk
expert en ondersteund door de gemeente, woningcorporaties, energieleveranciers, en de netbeheerder.
Het uitgewerkte plan wordt daarna
samen met de gemeente uitgevoerd.

Ruimte voor energie-innovatie

We wekken veel energie op in de
zomer, maar verbruiken de meeste
energie in de winter. Dat vraagt om
betere manieren om de energie
die we overhouden, op te slaan
en later te kunnen gebruiken. Het
Utrechtse warmtenet draait nu deels
op biomassa en restwarmte van het
opwekken van grijze stroom. Duurzame
biomassa alleen is niet genoeg als
warmtebron en dus zijn er nieuwe
bronnen nodig zoals restwarmte uit
het riool, aardwarmte, warmte uit
oppervlaktewater, of uit opgeslagen
duurzame waterstof.

De gemeente stelt vooraf een aantal
kaders aan het op te stellen plan.
De belangrijkste hiervan zijn dat de
wijk in 2040 energieneutraal is en zo
veel mogelijk van het aardgas af gaat.
Daarbinnen krijgen bewoners veel vrijheid. De wijk kan bijvoorbeeld besluiten om gezamenlijk zonnepanelen te
laten plaatsen, huizen te isoleren,
of met een lokaal micronetwerk slimme
laadinfrastructuur mogelijk te maken.

Volt wil dat Utrecht vooroploopt
als kweekvijver voor innovatieve
energieprojecten. Utrecht moet op
zoek naar nieuwe manieren om energie
op te slaan en nieuwe energiebronnen.
De gemeente moet ruimte en geld
geven aan organisaties, bedrijven,
en onderzoekers die zich met dit
vraagstuk bezighouden. Dat betekent
een actieve rol voor de gemeente,
zoals een innovatiecommissie, die zelf
op zoek moet gaan naar innovatieve
partijen die met deze uitdagingen
aan de slag willen.

Volt wil gebruik maken van het schaalvoordeel dat het werken in wijken
biedt. We hanteren een opt-out principe: bewoners van de wijk doen mee,
tenzij ze daar bezwaar tegen maken.
De wijk maakt gezamenlijk aanspraak
op bestaande subsidies en toeslagen,
die voor hen worden aangevraagd.
Door de gezamenlijke aanpak worden de kosten gedeeld en de risico’s
beperkt. Dit maakt de energietransitie
toegankelijk voor iedereen.
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•	Klimaatrekenkamer voor meer
transparantie

afval over. Volt werkt aan een nieuwe
circulaire economie waarin de kringloop
wordt gesloten en we ons afval als grondstof gebruiken. De gemeente Utrecht
heeft al stappen gezet op dit gebied en
koopt voor bijna 30% circulair in.

Volt wil voor de gemeente duidelijk
meetbare doelen stellen. We moeten
aangeven welke doelen we willen
halen en wanneer. We doen dat op zo’n
manier dat voor iedereen duidelijk is
of we de doelen wel of niet gehaald
hebben. Volt wil dat de regio Utrecht
in 2040 volledig klimaatneutraal is.

Volt wil dat de gemeente het
voortouw neemt. Als de gemeente
nieuwe sportparken laat aanleggen,
lantaarnpalen laat plaatsen, of haar
eigen inkoop, dan moet ze eisen dat de
leveranciers circulair werken. Zo geeft
de gemeente het goede voorbeeld, en
ontstaat er meer vraag naar circulaire
en duurzame producten.

Volt wil dat de gemeente daarom
een klimaatrekenkamer aanstelt.
De klimaatrekenkamer rapporteert
minstens één keer per jaar over de
effecten van het klimaatbeleid en
klimaatprojecten van de gemeente.
Dit gaat over de CO2-uitstoot en
energietransitie, maar ook over
bijvoorbeeld klimaatadaptatie
en biodiversiteit. Daarnaast
doet de rekenkamer onderzoek
naar de verwachte effecten van
klimaatverandering in de gemeente
en voor de inwoners. Tot slot toetst
de klimaatrekenkamer het beleid van
de gemeente aan de klimaatdoelen.
De resultaten van het onderzoek
worden publiekelijk en begrijpelijk
gepresenteerd.

•

De gemeente moet zorgen dat afval
scheiden makkelijker wordt, bijvoorbeeld door overal GFT gescheiden in te
zamelen. Volt vindt betere inzameling
en na-scheiding belangrijker dan
strenge handhaving.

•

Natuur in Utrecht

Volt vindt het belangrijk dat de
gemeente aandacht heeft voor de
dieren en planten in Utrecht. We willen
dat de stad een prettige en veilige
omgeving is voor mensen, dieren,
en planten.

Van afval naar grondstof

We consumeren vaak niet duurzaam. We halen iets uit de grond,
maken er een product van, en houden
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De gemeente zet hierop al stappen,
maar Volt wil nog extra stappen zetten.
We zetten ons in voor bijvoorbeeld
minibossen, maai-me-nietjes,
natuurvriendelijke oevers, en het
planten van bomen en ander groen, ter
ondersteuning van de biodiversiteit.
We willen groene gebieden in de stad
beter met elkaar verbinden, zodat
kleine dieren zich makkelijker kunnen
verplaatsen tussen verschillende
gebieden. Daarvoor hebben we meer
groenstroken en bomen nodig.
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Utrecht volledig
klimaatneutraal
in 2040
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2

Een bewoonbaar
Utrecht

Volt wil wonen in Utrecht weer mogelijk maken.
We willen bouw van woningen versnellen
en uitbreiden, ook in Rijnenburg, en nieuwe
woonvormen stimuleren. Ook willen we een
mobiliteitstransitie op OV, deelvervoer, en fiets
infrastructuur. We zorgen voor een leefbare stad,
zowel met toerisme als de persoonlijke veiligheid.
•

Veilig Utrecht

jongeren een goed opleidings- en
baanperspectief moeten hebben en dat
we voorkomen dat mensen in de kleine
criminaliteit belanden. Daarnaast
willen we ook slimme straatlantaarns
en eventueel videocamera’s plaatsen
in hoog risico gebieden. Uit onderzoek
is namelijk gebleken dat een slimme
straatlantaarn, die meerdere kleuren
licht kan afgeven, criminaliteit
vermindert en het veiligheidsgevoel
vergroot.

Iedereen moet zich veilig voelen
in Utrecht, ongeacht waar je vandaan
komt, hoe je eruitziet, wat je geloof
is of van wie je houdt. Uit de Utrecht
Monitor blijkt dat een derde van de
Utrechters zich wel eens onveilig
voelt in eigen buurt of stad. In 2020
werden er maar liefst 24.388 misdaden
geregistreerd en ook is er een stijging in
cybercriminaliteit en witwaspraktijken.
Volt wil betere preventie van
(kleine) criminaliteit. Dit houdt in dat
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Volt wil ook optreden tegen
ondermijnende criminaliteit en in het
bijzonder daar waar de onderwereld in
aanraking komt met de bovenwereld.
We willen online en offline criminele
netwerken en hun verdienmodel
verstoren. Denk hierbij aan zwaardere,
georganiseerde misdaad, zoals
drugsgerelateerde criminaliteit en
witwaspraktijken.

Bouwen in een deel van Rijnenburg
leidt tot een verantwoorde groei van
Utrecht waarbij er aandacht blijft
voor de kwaliteit van leven in heel
Utrecht. Hierdoor ontstaat ook ruimte
voor groen en recreatie binnen de
bestaande stadsgrenzen. Het bouwen
van 20.000 tot 25.000 woningen
in Rijnenburg vraagt ook om het
aanleggen van nieuwe infrastructuur
voor dit gebied. Volt wil dat Rijnenburg
met de rest van de stad wordt
verbonden via hoogwaardig openbaar
vervoer.

•	Circulair en groen bouwen
in Rijnenburg
Mensen wonen graag in Utrecht.
Het woningaanbod is echter krap en
de beschikbare ruimte is schaars. De
verwachting is dat over 20 jaar zo’n
100.000 mensen meer in de stad wonen
dan nu het geval is. Daarvoor zijn 60.000
extra woningen nodig, een stijging van
40% ten opzichte van nu. Om de huidige
tekorten in te lopen, zijn er nog 15.000
woningen extra nodig. Door slimmere
keuzes te maken is Volt van mening dat
Utrecht kan groeien én een prettige
stad kan blijven om in te wonen.

•	Daadkrachtig stimuleren
van andere woonvormen
Utrecht werkt hard aan het
vergroten van betaalbaar en passend
aanbod van woningen. Toch zijn er
tal van ontwikkelingen die dit doel in
de weg staan. Daarnaast ontbreekt
het bij de gemeente zelf soms aan
de juiste kennis of is er onvoldoende
overzicht in de complexiteit van dit en
aanverwante dossiers.

Volt wil dat nieuwe wijken ‘leefbaar by
design’ worden, om een balans tussen
wonen, natuur en werken planmatig te
verbeteren. Ook wil Volt de woondruk
in de bestaande wijken beperken tot
gemiddeld 4200 mensen/km2. We willen
daarmee dus een lagere woondruk in
bestaande wijken dan nu het plan is.

Volt wil dat Utrecht haar invloed in
woningbouw versterkt door kennis en
daadkracht te vergroten. We willen
het aanbod differentiëren, optreden
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•

tegen ongewenste ontwikkelingen en
nieuwe woonvormen stimuleren om
wonen voor meer mensen toegankelijk
te krijgen. Utrecht moet hier meer op
sturen.
Volt wil hiervoor dat sommige
gemeenteambtenaren zich meer
ontwikkelen op juridische, financiële,
en planologische taken. Om zo
daadkrachtiger te kunnen zijn op
de huisvesting. We zoeken daarbij
ook externe hulp en focussen op
kennisoverdracht. Ook wil Volt
woningbouwcorporaties meer
mogelijkheden geven voor het
bouwen van woningen. Hierbij sturen
we op het totale vraag en aanbod
en beperken we ons niet tot één
bepaalde groep woningzoekenden.
Initiatieven van Utrechters voor
nieuwe bouw- en woonvormen
krijgen een ‘ja, tenzij’-principe, om
mogelijkheden te vergroten. Ook
willen we woonvormen met jongeren
en ouderen vereenvoudigen. Tenslotte
willen we een zelfbewoningsplicht
na koop van een woning met een
waarde tot 2 keer de NHG-grens voor
de eerste 4 jaar, en een automatische
controle van de maximale huurprijs
voor kamerverhuur bij inschrijving in
de gemeente.
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Mobiliteitstransitie regio Utrecht

Utrecht is hét knooppunt van
Nederland en een echte forenzenstad:
70% van de werknemers in Utrechtse
bedrijven komt van buiten Utrecht en
50% van de inwoners werkt buiten
Utrecht. De vervoersbewegingen van
en naar Utrecht zullen komende jaren
blijven groeien.
Een goed, duurzaam vervoersnetwerk
moet ervoor zorgen dat de stromen
in en rond Utrecht minder belastend
worden voor mens en milieu.
Daarvoor is een infrastructuurplan
in samenwerking met aangrenzende
gemeenten, provincies, en Rijk nodig.
Dit moet inzetten op een omvangrijke
uitbreiding van het openbaar vervoer
(OV) in de regio. Dit vermindert de
druk op de ring Utrecht én zorgt voor
ontlasting van Utrecht Centraal.
We willen samen met het Rijk
investeren in een nieuwe (doorgaande)
trein- en/of een tramverbinding
bij Rijnenburg/de Meern. We gaan
er hierbij van uit dat er op termijn
minstens 20.000 woningen in
Rijnenburg bijkomen.
Volt wil betere interregionale
openbaar-vervoersverbindingen om
de forenzen te ontlasten en deze
minder afhankelijk te maken van
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goedkoper worden en waar mogelijk
meer op maat.

eigen vervoer. Volt wil daarom een
experiment met een spoorboekloze
dienstregeling tussen de belangrijkste
forenzensteden en Utrecht. Dit moet in
ieder geval gerealiseerd worden tussen
Utrecht- en, Amsterdam, Rotterdam/
Den Haag, Den Bosch/Eindhoven,
Almere, Amersfoort, en Arnhem.

Dit doen we door bestaande lijnen
te evalueren en overstaptijden tot
een minimum te beperken. We willen
eventuele overstappen veraangenamen door meer overkappingen, meer
groen en door meer ruimte voor
horeca. Ook willen we (particulier)
openbaar vervoer van deur tot deur
mogelijk maken. Daarnaast willen
we dat de gemeente faciliteert in de
aansluiting van de vormen van OV
en deelmobiliteit in een eigen app of
bestaand platform.

Ook willen we meer verscheidenheid
van OV, eigen vervoer, (gratis) P+Rhubs en deelmobiliteit toegankelijker
maken. Bij nieuwe bouwprojecten
moet rekening gehouden worden
met veranderende mobiliteit en de
capaciteitseisen voor het OV en de
benodigde infrastructuur voor de
mobiliteitstransitie.

•

•

Beter OV voor iedereen

 timuleren fietsgebruik,
S
verminderen autogebruik

We willen allemaal een duurzame,
leefbare stad. Hier hoort een goede
mobiliteit met een zo klein mogelijke
ecologische voetafdruk bij. Dit vergt
een proactieve aanpak waar (deel)
fietsen, (deel)auto’s en andere vormen
van (deel)vervoer in terugkomen.

Voor gelijke kansen en deelname
aan de maatschappij is het belangrijk
dat je mobiel bent. Goed OV in Utrecht
biedt een duurzaam alternatief voor
het gebruik van de auto en vergroot de
mobiliteit van Utrechters zonder eigen
vervoer. Naast het gebruik van de
fiets, biedt groen OV van deur tot deur
een alternatief voor binnenstedelijk
autogebruik en voor de Utrechters
die wat slechter ter been zijn. Volt
wil het openbaar vervoersnetwerk
binnen de stad uitbreiden en verfijnen
om Utrecht klaar te maken voor de
toekomst. Het moet aantrekkelijker en

We moeten de capaciteit van
het fietsnetwerk verhogen door
onderscheid te maken tussen korte
en lange fietsritten, verschillen in
snelheden, en het gebruik van de
deelfiets. Volt wil het makkelijker
maken om de fiets te gebruiken en
te stallen met een proef voor meer
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(deel)fietsenstallingen op strategische
locaties. Meer fietsgebruik en
deelvervoer leidt tot een afname
van het aantal auto’s in de stad. De
vrijgekomen parkeerplekken kunnen
dan uiteindelijk worden omgebouwd
tot permanente (deel)fietsenstallingen.
Deelvervoer moet op vaste locaties
uitgegeven en weer ingeleverd
worden. Ook willen we toewerken naar
een fietsnetwerk dat de wijkcentra
directer verbindt met de wijk en met
extra brede fietspaden differentiëren
tussen snel en normaal verkeer.
Volt wil autoverkeer verder
terugdringen door het gebruik van
deelautos en ander deelvervoer, vooral
in de eigen wijk, te vergemakkelijken.
Dit doen we door meer plaatsen
te verzorgen voor deelvervoer en
eventuele capaciteitsproblemen
op het elektriciteitsnet via de
democratische energietransitie
voorkomen. Ook willen we gezamenlijk
gebruik van (particuliere) auto’s door
buurtbewoners mogelijk maken.
Hierdoor hoeven bestaande auto’s niet
direct vervangen te worden, wat de
overgang naar, betaalbaar elektrisch
(privé)vervoer vergemakkelijkt.

•

economisch en toeristisch centrum.
We zien bijvoorbeeld in Amsterdam
en Barcelona wat er gebeurt als een
historische binnenstad overspoeld
raakt door massatoerisme. De stad
raakt uit balans en wordt sociaal en
economisch eentonig. In Utrecht is dit
risico ook aanwezig.
Wij streven naar een lokale economie
die in eerlijk en in balans is. Volt wil
economische en sociale diversiteit in de
stad, ook met toerisme. Wel vinden we
dat de gemeente meer sturing moet
geven op het groeiende toerisme.
De gemeente moet zich hard moet
maken voor een toerisme sector die
betekenisvolle banen creëert voor
zowel laag- als hoogopgeleiden en leidt
tot innovatie en duurzaamheid.
Volt wil maximaal 30 i.p.v. 60 nachten
particuliere verhuur van woonhuizen
aan toeristen toestaan. Ook willen we
een toenamestop op laagwaardige
horeca en de bestaande laagwaardige
horeca beter verspreiden over de stad.
Ook willen we voorrang geven aan
vergunningen voor evenementen en
toerisme buiten het centrum.

Toerisme in Utrecht

De binnenstad van Utrecht is
een plek om te wonen, maar het is
ook een cultureel, maatschappelijk,
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Een betere balans
tussen wonen,
natuur en werken
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3

Een betrokken
Utrecht

•

Volt is een grassroots-partij, en dit komt
sterk terug in ons programma. We staan
voor inclusiever maar ook effectievere
burgerparticipatie voor iedereen. We willen
cultuur en de deelname daaraan stimuleren, en
staan voor een open en transparante overheid.
•

I nclusievere en effectievere
burgerparticipatie

zo’n forum organiseren of wanneer
de situatie daar om vraagt. De fora
worden geleid door een onafhankelijke
organisatie die het proces begeleidt
en de loting verzorgt. De deelnemers
worden bijgestaan door experts op
het onderwerp. De gemeente stelt de
doelen en kaders voor het forum op
en respecteert en implementeert de
uitkomsten.

Utrecht is van elke Utrechter, maar
niet iedereen heeft evenveel invloed
op de toekomst van de stad. Slechts
5% van de Utrechtse inwoners dient
wel eens een burgerinitiatief in. Dit zijn
overwegend hoogopgeleide 25-plussers. Toch is directe inspraak van de
iedere Utrechter nodig om sommige
problemen op te lossen.

Ook willen we de burger-budgetten
van Berlijn overnemen, waarbij bewoners zélf een initiatief kunnen aandragen, op basis van door gemeente geschetste kaders, en daarvoor een eigen

Volt wil burgerfora oprichten waar
inwoners via loting gevraagd worden
om mee te denken over uitdagingen.
De gemeente moet minimaal jaarlijks
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me oplossingen zoals QR-codes op
informatieborden zoals in New York
al jaren gedaan wordt, en een beter
ingedeelde, toegankelijke gemeentelijke website.

budget krijgen, mits deze ten behoeve
is van de lokale economie, werkgelegenheid, of duurzame verbeteringen.

Een transparante gemeente

Bij Volt staat transparantie hoog in
het vaandel, binnen onze eigen partij
maar ook als voorwaarde voor openbaar bestuur. Overheden en semioverheden moeten inzicht geven in besluitvorming en beleid. Op de website van
gemeente Utrecht kunnen mensen al
terecht voor de notulen en plannen,
maar informatie over lopende projecten, geldstromen en budgetten zijn
nog moeilijk vindbaar.

•

Een nachtburgemeester

De COVID-19-maatregelen
hebben de cultuursector hard geraakt.
We moeten de cultuursector steunen
om te voorkomen dat we waardevol
cultureel kapitaal kwijtraken. We willen
dit doen door gericht aan culturele
hotspots te werken.
Volt ondersteunt de wens om van
het werkspoorkwartier een culturele
hotspot maken. Naast theater en film
is hier volop ruimte voor ateliers en
festivals. De gemeente moet actief de
verdere ontwikkeling van dit gebied
ondersteunen als culturele hotspot.

Het moet voor een inwoner mogelijk
zijn om informatie over lopende projecten op het gemeente portaal in te zien.
Hierin moet de budgettering, betrokken partners, voortgang en planning
van projecten in terugkomen.

Volt wil daarvoor ook een nachtburgemeester of nachtraad creëren die de
spil vormt tussen de culturele sector,
horeca, de bewoners van de binnenstad en omgeving. Dit doen we door actief cultuurmakers te benaderen, zodat
de cultuurmakers zelf veel invloed
hebben op de ontwikkeling van het
gebied. Deze raad of burgemeester kan
ook voor de sector bemiddelen met de
gemeente, evenementen promoten, en
bijzondere samenwerkingen aangaan.

Volt wil dat de gemeente actief op
zoek moet gaat naar onderwerpen en
online locaties die nu niet inzichtelijk
zijn voor inwoners, en de toegankelijkheid hiernaar vergroten.
Door middel van informatieavonden,
online enquêtes, en andere methoden
voor inwoners komen we tot een gemeente waar alle relevante informatie
door iedereen gevonden kan worden.
Dit kan op projectlocatie met slim-
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Een sociaal Utrecht

Volt staat voor een inclusieve en sociaal
rechtvaardige samenleving in Europa,
in Nederland en in Utrecht. We moeten snel
werk maken van de verslechterde (mentale)
gezondheid onder jongeren, en buurtzorg weer
toegankelijk maken. We moeten onze omgang
met migranten, statushouders, en daklozen gaan
veranderen. We willen dat mensen in de opvang
weer actief worden in het bepalen van hun
toekomst en leefomgeving, en dat sekswerkers

•

Aanpak laaggeletterdheid

tussenpersonen en organisaties
met elk een eigen winstoogmerk.
Uitvoerend docenten worden slecht
betaald. Wanneer in 2022 de regie
hierop bij de gemeente komt te liggen,
gaan wij het anders aanpakken.

In Utrecht zijn ruim 30.000
mensen laaggeletterd. Laaggeletterde
mensen worden vaker uitgesloten
van volwaardige deelname aan de
maatschappij. Ze lopen een groter
risico op armoede en uitsluiting. Volt
wil laaggeletterdheid actief bestrijden
via de bestaande buurtteams, met
doelgerichte programma’s voor
ouderen, nieuwkomers en meer
aandacht voor taalachterstand bij
jongeren.

We gaan samenwerken met andere
vergelijkbare gemeenten in Nederland
of Europa, en als gemeente niet alleen
sturen op geld maar ook op wat écht
nodig is om iemand optimaal te laten
integreren. We krijgen terugkoppeling
via burgerfora, docenten, en de
buurtteams om gaandeweg te
verbeteren.

We organiseren betere hulp voor
mensen met een taalachterstand
of voor mensen die vastlopen in
de digitale samenleving. Volt wil
taalachterstanden bij jongeren en
nieuwkomers vroeg identificeren
en snel ondersteuning organiseren
in samenwerking met scholen en
buurtteams. De gemeente moet
controleerbare kwaliteitseisen stellen
bij het aanbesteden van cursussen.

Volt wil af van het systeem van
tussenpersonen in Utrecht en naar
maximaal 2 à 3 allesomvattende
scholen via een Europese
aanbesteding. Daarnaast willen we
strengere eisen hanteren aan de
directe uitgave van inburgeringshulp.
De gemeente krijgt daarmee een
totaalpakket voor een bestaan in
Utrecht en haar diverse cultuur: taal
leren, werken in stage/baan en de
mogelijkheid een eigen sociaal netwerk
te ontwikkelen. Volt zal hierbij ook
haar eigen community aanspreken,
waardoor leden en verbonden
organisaties direct bijdragen.

hun beroep veilig kunnen uitvoeren. Ook pakken
we de (digitale) laaggeletterdheid in Utrecht aan.
•	Een migrant is geen
verdienmodel
De inburgering van nieuwkomers
moet effectiever. Het huidige
(landelijke) leenmodel zit vol
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•

Werk voor statushouders

ruim 200 ongedocumenteerde daken thuislozen op, en heeft daarnaast
een groep thuislozen die bij vrienden
of familie woont. Ruim de helft vindt
uiteindelijk toch perspectief in het
land van herkomst of Nederland.
Het behouden van een toekomst
perspectief is essentieel voor de
mentale gezondheid. Utrecht biedt al
juridische, medische en psychosociale
ondersteuning voor deze doelgroepen.
Wij zijn voor het continueren en
versterken van organisaties die zich
inzetten voor deze doelgroep.

Volt wil waardig en waardevol werk
voor elke statushouder die hiertoe
in staat is. Het werk moet aansluiten
bij de vaardigheden, behoeftes en de
voorgeschiedenis van de statushouder.
Waar nodig, dient om- of bijscholing
aangeboden te worden.
Volt wil dat de gemeente zorgt
voor overzichtelijke en begrijpelijke
voorzieningen voor mensen die willen
werken. Veel statushouders willen
graag een bestaan opbouwen, maar
weten vaak niet waar te beginnen.
Waar mogelijk moeten buurtteams
hierin ondersteunen. We bieden
statushouders die in een sector met
personeelstekorten willen werken, een
cursus of omscholing aan.

Volt wil de ‘housing-first’ strategie
die de gemeente Utrecht voor thuisen daklozen al heeft uitbreiden. Dat
betekent dat het verzorgen van een
eenvoudig dak boven het hoofd de
prioriteit heeft. Uit onderzoek blijkt dat
dit een effectieve strategie is. Idealiter
zien wij de hiervoor benodigde woningen
voor ons in gemengde woonvormen,
voor een meer inclusieve maatschappij
met sociale samenhang en snellere
integratie van de thuis- en daklozen.

We starten een pilot met jobcoaches
voor statushouders in specifieke
noodlijdende sectoren. Succesvol
geïntegreerde statushouders kunnen
hier nieuwkomers begeleiden als
‘’buddy’’.

•	Onderdak voor thuisen daklozen

Dit doen we door een pilot te starten
met een groep dak- of thuislozen in
een leegstaand kantoorpand. We
betrekken daarbij de hulporganisaties,
en kijken naar verschillende mogelijke
wooncombinaties. Bij succes breiden
we de pilot uit.

Het aantal thuis- en daklozen in
Utrecht is de afgelopen periode flink
gegroeid en in 2019 luidden Utrecht
met de andere G4-gemeenten hierover
de noodklok. Utrecht vangt jaarlijks
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•	Toegankelijke en gepaste
buurtzorg

Volt wil ook een digitaliseringsslag
maken in de buurtteams zodat
Utrechters deze makkelijker kunnen
bereiken en het doorverwijzen
van mensen door buurtteams naar
specialistische of langdurige zorg
makkelijker wordt. Denk bijvoorbeeld
aan vertalingssoftware als er een
taalbarrière is, of een digitaal platform
voor zorgverwijzingen.

Waar je als Utrechter woont is
nog steeds van grote invloed op je
lichamelijke en mentale gezondheid.
Sinds de pandemie is deze ongelijkheid
groter geworden. Zo heeft 15% van
de mensen in Overvecht contact
gehad met het buurtteam ten
opzichte van 5% in Oost. Het is
voor lager opgeleiden en mensen
met een migratieachtergrond niet
vanzelfsprekend waar ze met hun
zorgvraag terecht kunnen. Volt wil dat
alle Utrechters toegang hebben tot
tijdige hulp.

•

Armoede en schulden beperken

Schuldenproblematiek is groter
geworden in Utrecht en Nederland.
Juist de kwetsbare groepen zonder
buffer zijn extra hard geraakt door
de COVID-19. Utrechters die moeilijk
kunnen rondkomen hebben minder tijd
om mee te doen aan maatschappelijke
activiteiten, hebben minder persoonlijke groei, en last van andere langdurige
problemen. Zij die de hulp het meest
nodig hebben, weten de overheid
vaak moeilijk te vinden of staan er
wan-trouwend tegenover. Dat vermindert de kans op duurzaam herstel
van schulden.

De Utrechtse buurtteams bieden
nu ondersteuning bij onderwijs,
opvoeding, huiselijk geweld, geldzaken,
woning- en baanzoekenden, en spelen
een belangrijke rol in het voorkomen
van (mentale) gezondheidsklachten.
De buurtteams zijn zo succesvol dat de
wachttijd voor een afspraak oploopt en
de gesprekstijd onder druk staat.
Volt wil dat iedere inwoner van Utrecht
binnen 5 dagen toegang heeft tot
hulp van een buurtteam. Buurtteams
moeten de middelen krijgen om
zorgbehoeften tijdig te herkennen.
Dat kan door te investeren in de
capaciteit, middelen, en kennis en
kunde van de buurtteams.

Volt wil dat de gemeente haar
inwoners actief benadert via
buurtteams. Problemen moeten
vroeg gesignaleerd worden en snel
oplossingen aangedragen, en de pilot
vroeg-signalering uit 2019 hierop we
willen uitbreiden. We streven naar één

25

Volt Utrecht

vertrouwd persoon die het gezicht is van
de gemeente, problemen herkent en een
gids is voor alle regelingen en instanties.

zo laagdrempelig mogelijk is of, waar
gepast, zelfs volledig automatisch is.
We willen de oorzaak van de
onbekendheid achterhalen, en
inwoners actief te informeren over
de beschikbare sociale voorzieningen.
Waar mogelijk willen we Utrechters
automatisch inschrijven voor
ondersteunende maatregelen
zoals de U-Pas, regelingen voor
tegemoetkoming zorgkosten,
en kwijtschelding gemeentelijke
belastingen. We gaan dit aanbod
jaarlijks beoordelen, en waar mogelijk
aanpassen op de vraag vanuit de
Utrechter.

We willen kosten voor de maatschappij
verminderen door in te zetten op een
betere bekendheid en gebruik van de
sociale voorzieningen.af Buurtteams
gaan als gids optreden, en financiële
zelfstandigheid wordt bevorderd
door lessen, (digitale) budgetcoaches,
apps, en signalering door pakket- en
postbezorgers.

•	Beter gebruik sociale
voorzieningen
De Utrechter ziet de gemeente
nog niet als partner voor hun
geld of schuldhulpverlening. Een
dergelijke onbekendheid geldt voor
meerdere sociale voorzieningen zoals
bijvoorbeeld de U-pas. Hierdoor lopen
Utrechters nuttige hulp mis. Van de
12.500 bijstandsgerechtigden hebben
er 6.500 waarschijnlijk tot zeker
problematische schulden, maar slechts
2000 hiervan bereiken de gemeente.

•	Mentale gezondheid
onder jongeren
De COVID-19-pandemie is
ingrijpend geweest voor jongeren en
jongvolwassenen: alleen online-les,
geen sociaal leven kunnen opbouwen,
minder beweging en verlies van
werk en inkomen. Nog steeds kampt
43% van hen met (zware) mentale
klachten. Een deel van deze jongeren
leeft langdurig in onzekerheid door
lange wachtlijsten in de GGZ en bij
studentenpsychologen. Volt wil dat alle
Utrechters passende hulp aangeboden
krijgen bij mentale klachten. We
pleiten daarom voor inzet op preventie
van jeugdzorg en de verbetering van

Volt wil dat iedereen die recht heeft
op een sociale voorziening daarvan op
de hoogte is en het gebruik daarvan
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zowel de zones voor raamprostitutie
zoals de Hardebollenstraat en het
Zandpad, maar ook de tippelzone aan
de Europalaan.

het huidige lokale jeugdzorg model.
We willen preventie stimuleren
vanaf het basis- en middelbaar
onderwijs met onder meer sociale
vaardigheidstraining. Ook wil Volt een
campagne starten voor jongeren en de
mentale gezondheid na COVID-19 naar
Rotterdams voorbeeld.

Het uitbannen van legale
sekswerklocaties zorgt voor illegale
verspreiding door de stad en leidt
tot een onveilig gevoel bij zowel
omwonenden als de sekswerkers zelf.
We willen daarom een eenduidig,
gestructureerd en helder beleid voeren
op dit gebied. Nu voelen omwonende
zich niet gehoord over het geplande
nieuwe Zandpad, en het is maar de
vraag of een dergelijke oplossing
alle sekswerkers kan opvangen en
ondersteunen in hun behoeften.

Wij steunen meerjarige
aanbestedingstrajecten voor minder
partijen in de jeugdzorg, voor reductie
van administratieve lasten en meer rust
en zekerheid voor zorginstellingen.
Continuïteit in hulpverlening is
belangrijk voor jongeren. Volt
wil strengere kwaliteitseisen aan
jeugdzorgaanbieders, zoals eisen aan
het gebruik van flexibel personeel,
en gaat met minder aanbieders een
contract aan. Hierdoor wordt controle
op kwaliteit en spreiding van lasten
eenvoudiger. Daarnaast wil Volt
digitale zorg in Utrecht beter laten
integreren, en willen we een pilot
beginnen met het vergoeden van het
eigen risico bij jongeren en studenten
die dit incidenteel nu niet kunnen.

•

Volt wil daarom een wijkforum
oprichten voor het nieuwe zandpad
waar alle partijen samen komen. Hier
worden inwoners aan het begin van
besluitvorming meegenomen, in plaats
van dat zij achteraf informatie krijgen.
Ook willen we net als Amsterdam
investeren in Europese samenwerking,
en onderzoek en monitoring van legale
en vooral illegale prostitutie en/of
mensenhandel. Ook willen we binnen
2 jaar een overweeghuis hebben in

Sekswerk in Utrecht

De situatie rondom sekswerk
in Utrecht is complex. Utrecht had
lange tijd meerdere locaties voor
prostitutie, maar in de afgelopen
jaren zijn deze gesloten. Dat betreft
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Utrecht. Hier kunnen sekswerkers
de ruimte en vrijheid krijgen om na
te denken over hun opties. Indien
de gemeente niet op korte termijn
een geschikte exploitant vindt voor
“het nieuwe zandpad” wil Volt dat de
gemeente gaat onderzoeken wat de
mogelijkheden zijn om als gemeente
zelf de exploitatie op zich te nemen.

•

die in contact staat met de manager/
leidinggevende van de instelling, of
hetzelfde principe als het burgerforum
kan worden toegepast.

Cliëntparticipatie in de opvang

Utrecht heeft ruim 2000
maatschappelijke opvangplaatsen
(dag- en nachtopvang, crisisopvang,
beschermd wonen). Het gaat hierbij
om (vrijwel) permanent verblijf of
om tijdelijke plaatsen. Maar ook in
‘tijdelijke’ instellingen verblijven
cliënten vaak maanden. De regels
in deze instellingen worden door de
zorginstellingen bepaald. Niet overal
wordt daarbij aandacht gegeven aan
inspraak door cliënten, terwijl uit
onderzoek blijkt dat dit het gevoel van
zelfregie en participatie vergroot.

Gelijke
kansen voor
iedereen

Volt wil dat in elke maatschappelijke
opvang wordt ingezet op participatie
van de deelnemers bij het bepalen van
instellingsregels. Dit komt de acceptatie
van deze regels ten goede en spreekt
de krachten van de bewoners aan.
Elke instelling voor maatschappelijke
opvang moet een cliëntenraad hebben
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5

Een innovatief
Utrecht

Utrecht is een stad met veel kennis en onderzoek,

medezeggenschap, en zoveel mogelijk
zaken waarvoor men nu nog naar het
stadskantoor moet, online mogelijk
maken. Zo houden we ruimte op het
stadskantoor voor de inwoners die
meer moeite hebben met digitale
zaken.

alle EU-lidstaten. Dit grootschalige
experiment kan doorslaggevend
zijn in de doorontwikkeling van het
basisinkomen en de aanpassingen van
onze eigen belasting- en toeslagen
modellen.
Een basisinkomen vervangt alle
losse toeslagen en is gemakkelijk
uit te voeren aangezien er maar één
criterium hoeft te worden gevolgd:
de inwoner heeft aangegeven wel
of geen basisinkomen te willen
ontvangen. Er is ook geen risico meer
op toeslagenfraude. Volt wil dat
Utrecht één van de steden wordt waar
deze proef gedraaid gaat worden. We
bereiken dit door samenwerking tussen
de gemeente Utrecht en het Rijk, en
medewerking aan Europese pilots.

dat wil Volt meer gaan inzetten. We willen
in Utrecht kunnen experimenteren met een
basisinkomen. We willen het goede voorbeeld
geven op privacy en de digitale toegankelijkheid
vergroten van de Utrechter en van de gemeente.
We willen eerlijk en betaalbaar snel internet voor
iedereen, en een wethouder van digitale zaken.
•	Digitale toegankelijkheid

dienstverlening. Dit zijn bijvoorbeeld
ouderen, inwoners die de Nederlandse
taal niet machtig zijn of bewoners met
een fysieke beperking.

In Utrecht willen we vooruit; dat
kan niet meer zonder het gebruik van
digitale middelen. Maar het gebruik
hiervan is lang niet zo vanzelfsprekend
als het lijkt. Een grote groep mensen
heeft moeite om digitaal mee te
kunnen. Uit onderzoek van de
gemeente blijkt dat ongeveer 30%
van alle Utrechters over onvoldoende
vaardigheden beschikt om zelfstandig
gebruik te kunnen maken van digitale
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Volt vindt dat Utrecht moet streven
naar inclusieve digitale dienstbaarheid.
Waar digitalisering het leven van
inwoners makkelijker maakt, moeten
we dat toepassen. Vergunningen
moeten volledig online afgehandeld
kunnen worden, een digitale
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•	Basisinkomen:
Utrecht als proeftuin
Er is sprake van een groeiende
kloof tussen arm en rijk. De
bestaanszekerheid en kwaliteit van
leven zouden een prioriteit voor de
gemeente én haar inwoners moeten
zijn. Voor inwoners bij wie dit onder
druk staat zijn tal van losse toeslagen
en vangnetten ingericht. Dit is nu een
complex en soms zelfs denigrerend
systeem, en is bovendien maar beperkt
effectief. Over de hele wereld zijn
experimenten geweest die hebben
laten zien dat een basisinkomen de
bestaanszekerheid en kwaliteit van
leven doen toenemen, en zorgen voor
lagere sociaal maatschappelijke en
economische kosten. Binnen Europa
groeit de behoefte om definitief
de potentie van het basisinkomen
te ondervinden met een Europees
burgerinitiatief, toegankelijk voor

•

Privacy in Utrecht

De gemeente beheert veel
gegevens van haar inwoners.
Inwoners zijn vaak verplicht om hun
persoonsgegevens te overhandigen,
zoals in de basisregistratie personen
(BRP). Met de komst van ‘smart cities’
en de daarbij komende data gedreven
oplossingen, wordt het privacy risico bij
de gemeente groter. Daarom moet een
inwoner van Utrecht er niet alleen op
kunnen vertrouwen dat de gemeente
zorgvuldig met deze gegevens omgaat,
maar ook dat de gemeente structureel
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•	Een wethouder van
digitale zaken

werkt aan een privacyplan waarin
alleen echt noodzakelijke data worden
verzameld.

Utrecht wordt steeds meer
digitaal en de gemeente moet actief
nadenken over digitalisering en sturen
op investeringen in digitale techniek.
Nu wordt de digitalisering nog te veel
overgelaten aan de markt. Volt wil die
trend keren en de gemeente weer een
deelnemer later worden om de markt
wat te kunnen sturen.

Volt wil dat bij de beoordeling van
huidige en toekomstige systemen
privacy vanaf het begin meegenomen
wordt en past in het grotere privacytoekomstplan. Naast werken via deze
‘privacy by design’ principes, willen
we via het privacyplan structureel
of incidenteel onnodige ophoping
en mogelijke koppeling tussen
privacygegevens voorkomen. Op deze
manier wordt de beveiliging van de
persoonsgegevens van de inwoners
van Utrecht geoptimaliseerd en ook in
de toekomst structureel steeds beter.

Volt wil daarom een wethouder
Digitale Zaken. We geloven dat
de digitalisering veel breder moet
worden bekeken. Zo gaat de nieuwe
wethouder zich bijvoorbeeld
bezighouden met digitale ethiek,
smart-city initiatieven, digitalisering
van het onderwijs en betaalbaar
internet. We kijken hiervoor naar het
voorbeeld van Frankfurt, waar zo een
wethouder al bestaat.

Het privacyplan, de ‘privacy by
design’-principes en hun uitwerkingen,
moeten ervoor zorgen dat het
risico op datadiscriminatie, zoals
bij de toeslagenaffaire, kleiner
wordt. Hiervoor moet het plan een
mensenrechtentoets bevatten voor
bestaande en nieuwe projecten. Het
plan moet werken aan een structurele
vermindering of een algehele minimalisatie van de noodzaak om data te
delen.
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Op deze manier kan meer aandacht
besteed worden aan nieuwe
initiatieven zoals het privacyplan,
en kan er vanaf het eerste moment
worden nagedacht over hoe Utrecht
strategisch met haar datastromen wil
omgaan. Zo kan Utrecht beter worden
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in alle zones internet via glasvezel
aanbieden, mits zij dus ten minste
één glasvezelinfrastructuur-zone
onderhouden/aanleggen. Hiermee
voorkomen we het gebrek aan
concurrentie, en zorgen we wel voor
kansen voor meerdere ondernemers.

begeleid in haar transitie naar de stad
van de toekomst.

•

Eerlijk en betaalbaar internet

Het hebben van een stabiel
en voldoende snel internet is een
basisbehoefte. Door toenemend
thuiswerken is toegang tot internet
belangrijker geworden. In Utrecht
loopt de snelheid van het internet
achter, terwijl er vaak een relatief
hoge prijs voor wordt betaald.
Dit komt doordat de uitrol van
glasvezel in de stedelijke gebieden
traag verloopt, zeker in vergelijking
met de buitengebieden. Dit wordt
veroorzaakt door concurrentie
tussen de verschillende (potentiële)
aanbieders en een slechte coördinatie
door de gemeente. We willen deze
belemmerende praktijken stoppen,
en de coördinatie in de gemeente
verbeteren zodat Utrecht snel overal
een competitief glasvezelnetwerk
krijgt voor meerdere aanbieders.
Volt wil dat de glasvezelinfrastructuur
in de gemeente in zones wordt
verdeeld. Het aanleggen van
deze infrastructuur is een open
aanbesteding. Er moeten minimaal
twee verschillende aanbieders
van de infrastructuur zijn. Alle
aanbieders van infrastructuur mogen
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Volt Utrecht

Alles is mogelijk
in een Europa dat
samenwerkt
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