no Stelling
1 Het initiatievenfonds wordt de komende vier jaar verruimd in middelen en
soorten van activiteiten en laagdrempelig benaderbaar

2 De bijstand blijft zonder verplichte tegenprestatie.

3 De gemeente start met een proef voor het basisinkomen

4 De Gemeente erkent vrijwilligerswerk door het beschikbaar stellen van een
maximale belastingvrije vergoeding ad € 1.500,00 per vrijwilliger per jaar

5 Bij herinrichting van openbare speelplaatsen worden bewoners vooraf direct
betrokken.
6 De gemeente draagt er zorg voor dat communicatie naast digitaal ook op
papier beschikbaar is en blijft
7 De gemeente maakt afspraken met dewoningbouwcorporaties over het aantal
te bouwen sociale huurwoningen in de drie delen van Noordwest en geeft
bewoners daarbij invloed.
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Toelichting
Ja/Nee
Het initiatievenfonds blijft ook de komende vier jaar bestaan. Het
fonds moet worden verruimd en laagdrempelig benaderbaar zijn.
Het wordt makkelijker om via Wijkbureau en/of Sociaal Makelaar
een initiatief te beginnen. De Gemeente Utrecht promoot nog
meer de mogelijkheden.
Door bijstandsgerechtigen te enthousiasmeren en te verleiden zal
een grotere betrokkenheid op langere termijn ontstaan om
daadwerkelijk mee te gaan doen in de Utrechtse samenleveing.
(m.n. onder de 55 jaar)
Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk en gegarandeerd
inkomen, dat maandelijks uitbetaald wordt en waar geen
tegenprestatie voor geleverd hoeft te worden. Gedacht kan
worden om dit in te zetten voor bewoners boven een bepaalde
leeftijd (bv. 55 jaar).
De zeer actieve vijwilligers dragen naar verhouding meer bij aan
de sociale samenhang van buurten en het ontwikkelen en
draaiend houden van voorzieningen. Deze vrijwilligers zijn vaak
belangrijke schakels voor de activiteit/voorziening. Als waardering
zou hiervoor de vrijwilligersvergoeding op z'n plaats zijn.

De speelplaatsen dienen evenals de speeltuinen van de buurt te
zijn met hun specifieke wensen.
Niet iedereen is digitaal. Tenminste 20% van de bevolking is niet
digitaal of niet digitaal vaardig
Voorkom dat buurten niet meer herkenbaar worden voor de
bestaande bewoners. Bereken de (toekomstige) opwaartse
mobiliteit om de behoefte aan sociale huur te bepalen op
buurtniveau. Bereken vervolgens welk percentage sociale huur
nodig is om gentrificatie stationair te houden.
Woningcorporaties verkopen geen sociale huurwoningen meer.
Er worden nog steeds woningen gelabeld voor de verkoop. Er is
een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Iedere nieuwe
huurwoning is duurder dan een bestaande huurwoning.
Bovendien geeft het vaak problemen in VvE's
Het per 1.1. 2016 ingezette beleid inzake splitsen en omzetten van woningen Invoering per 1-1-2021 en/of experimentele fases en projecten op
wordt actief voortgezet, ook in de komende omgevingsswet
weg naar de nieuwe omgevingswet
Aanvragen voor splitsen en omzetten worden niet alleen digitaal maar tevens Niet iedereen is digitaal. Tenminste 20% van de bevolking is niet
in de omgeving van het pand huis aan huis kenbaar gemaakt middels een
digitaal of niet digitaal vaardig. Wel digitaal vaardige mensen
wijkbericht.
dienen niet opgezadeld te moeten worden iedere dag hun mail te
moeten checken of er in de straat een aanvraag is ingediend.
De gemeente gaat actief illegale splitsingen en omzettingen opsporen.
Actieve handhaving levert Handhaving een beter inzicht in de
straat waar een aanvraag is gedaan.
Tijdelijke ontheffingen voor splitsen en omzetten worden na afloop van de
Actieve handhaving levert Handhaving een beter inzicht in de
termijn ook daadwerkelijk ingetrokken.
straat waar een aanvraag is gedaan.
Stedenbouwkundige plannen (bij herstructurering en nieuwbouw) sluiten qua Bestaande bewoners dienen zich te blijven herkennen in hun
beeld, hoogte en dichtheid aan op de bestaande structuur in de buurt. Daarbij buurt, daarvoor is ook echte inspraak voor nodig, duidelijk
is werkelijke inspraak essentieel.
verdergaand dan een inloopavondje.

Toelichting Partij

14 Daar waar een tekort aan beschikbaar (recreatie)groen bestaat worden geen
bouwplannen ontwikkeld uitsluitend bestaand uit gebouwen. Ook op schaars
beschikbaar groen wordt niet gebouwd.
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Noordwest is de wijk met het minste groen in de stad. Open
plekken dreigen ten prooi te vallen aan bebouwing. Kantoorgebouwen worden omgezet in appartementen zonder enig
toevoeging van groen.
Groen en Sportparken verdienen een hoger budget op de investeringsagenda. Bestaand groen dient gerevitaliseerd te worden in Noordwest,
want meer mensen betekent ook snellere slijtage. Dit geldt ook
voor sportparken. Ook daar dient onderhoud en vernieuwing op
de reguliere investeringsplanning van de gemeente te staan.
De vervolgplannen voor het Noordsepark (‘Maak van het Noordsepark een
De vervolgplannen voor het Noordsepark (‘Maak van het
kwaliteitspark’) worden uitgevoerd.
Noordsepark een kwaliteitspark’) worden uitgevoerd. In 2009
heeft de gemeenteraad 1.1 miljoen beschikbaar gesteld waarmee
een deel van de plannen is uitgevoerd. Toegezegd werd om later
meer middelen vrij te maken. Daar is er niet van gekomen. Het
wordt nu tijd de toezegging in de komende raadsperiode waar te
maken. Zeker gelet op het feit dat er in de onmiddellijke nabijheid
rond 1500 woningen worden gebouwd
De initiatiefnemers van het Daalsepark verdienen het om hun droom (en dat
Maak van deze zogenoemde verdienlocatie een multifunctioneel
van de buurt) waar te maken.
park. Bouw het niet vol met woningen in een stadsdeel dat al het
minste m2 groen kent
De Oudenoord wordt weer een echte bomenlaan met een groene
Geef opvolging aan de wijkraadpleging 2015; er is wat betreft
middenberm, bredere stoepen en veilige oversteken.
groen al een toezegging gedaan bij de verkiezingen 2014.
De Kaatstraat krijgt de beloofde dubbele bomenrij in 2018
Toezeggingen liggen er al meer dan 2 jaar. Nu daad bij het woord.

20 Er wordt actief gehandhaafd door politie/handhaving op door rood rijden van
auto's en fietsers. Tevens handhaving op mensen die met lachgas achter het
stuur zitten
21 De collectieve sluitingstijden op de Amsterdamsestraatweg blijven bestaan
22 Er wordt ingezet op beter aanbod van winkels op de Amsterdamsestraatweg
dat aansluit bij de behoefte van de bewoners in Noordwest.
23 De knijp, bij de Monicabrug, wordt een definitieve knip. Met de noodzakelijke
begeleidende maatregelen op de Oudenoord, de Kaatstraat en de
Votulastroute wordt vòòr de zomer 2018 begonnen. Daartoe horen ook de
kruisingen met de Kaatstraat en de David van Mollemstraat.

In ieder overleg met bewoners komt het te kort aan handhaving
aan de orde.
Wij blijven de door de gemeente genomen maatregelen
ondersteunen voor een leefbaarder ASW.
Het bestaand beleid wordt actief voortgezet

Na 4 jaar knijp zijn de nadelen voor de leefbaarheid en veiligheid
niet aangepakt. Er is veel onderzocht, maar concrete maatregelen
blijven uit. De knijp heeft gefaald: het doorgaande oost-west
verkeer blijft de route gebruiken. Daarom tijd voor de knip. Dat
schept duidelijkheid en levert ook minder verkeer op o.a. voor het
Westplein.
24 De hele as van Berlage gaat naar 30km in de komende college periode.
Zoals aangegeven in de verkeersnota 3xSlim
25 De aanleg van de Westelijke Stadsboulevard (WSB) begint bij de St. Josephlaan Aanleg/herinrichtng van de St. Josephlaan naar 2 maal 1 rijstrook
en is klaar uiterlijk in 2019
met tussenberm zal, als cruciale schakel, direct invloed hebben op
het verkeer op de WSB. Hier kan via monitoring van geleerd
worden voor de herinrichting van de gehele WSB.
26 Na realisering van de westelijk stadsboulevard zal de toename van sluipverkeer Er is vrees bij bewoners in Ondiep en Zuilen dat na realisatie van
op de doorgaande wegen in Ondiep en Zuilen niet toenemen, t.o.v. van voor de WSB er sluipverkeer ontstaat. Tenminste bij de ingang
de aanleg van de westelijke stadsboulevard.
Loevenhoutsedijk/Brailledreef dienen maatregelen te worden
genomen, gericht op minder doorgaand sluipverkeer

27 De Laan van Chatroise wordt hetzelfde ingericht als de Royaards van de
Hamkade.

28 De groei van Utrecht kan alleen ingebed zijn met behoud en versterking van
sociale samenhang, mensen in de bestaande wijken moeten zich blijven
herkennen in hun buurt.
29 Speelplaats de Kameleon wordt Speeltuin de Kameleon

30 Pijlsweerd heeft een buurthuis nodig aansluitend op de speelplaats De
Kameleon

31 Bij overlast, voor bewoners op de Amsterdamsestraatweg en op die van de
eventuele nieuwbouw op sportpark Elinkwijk, veroorzaakt door de beoogde
milieuzonering binnen het bestemmingsplan Lage Weide, grijpt het
gemeentebestuur onmiddellijk in.

De Laan van Chartoise is nu een racebaan, die een andere
inrichting vereist om er veilig te kunnen fietsen en oversteken.
Vrijliggende fietspaden (ipv fietsstroken) met de parkeerstrook
aan de kant van de rijweg.
Enerzijds door de bereidheid het bouwprogramma aan te passen
aan de buurt en anderzijds door de bereidheid te investeren in
multifunctionaliteit van de buurt (zoals buurtcentra, groen,
sportvelden, onderwijs)
Officiële statusverandering waardoor binnen het nieuwe beleid er
meer ontplooiings mogelijkheden vrijkomen voor voorzieningen
en pedagogische begeleiding.
Reeds langwonende bewoners en oud-bewoners van Pijlsweerd
hechten aan een thuisbasis waar ze elkaar kunnen ontmoeten. En
waar bewoners van recentere datum met 'echte' Pijlsweerders
samenbindende acties op touw kunnen zetten. Kortom, geef
handvatten om leefstijlen succesvol samen te kunnen binden.
De overlast van Lage Weide is bekend bij de gemeente. Toch geeft
het nieuwe bestemmingsplan ruimere mogelijkheden aan
bedrijven.

