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Voor alles is een eerste keer.. 



Voor alles is een eerste keer.. 



1. Introductie / even voorstellen

2. Snelle quiz

3. Kansen en belemmeringen samenwerkingsstad

4. Bondjes? 

Samenwerking in de gemeente Utrecht



1. Introductie / even voorstellen



• Hoeveel raadszetels zijn er? 

• Welke partijen zitten er in het college?

• Hoeveel inwoners hebben we in Utrecht? 

2. Snelle Quiz



• Is de fractie van D66 voor of tegen het aanleggen van grootschalige 
zonneweides met zonnepanelen? 

2. Snelle Quiz



• Is de fractie van D66 voor of tegen het verplichten van toeristenbelasting 
voor Airbnb huurders? 

2. Snelle Quiz



• Verouderd winkelcentrum dat aan een opknapbeurt toe is in een wijk met 
weinig winkels.

• Gemeente sluit overeenkomst af met een ontwikkelaar. In ruil voor grond 
ontwikkelt de ontwikkelaar ook de openbare ruimte.

• Volgens het plan zou het winkelcentrum verdubbelen.
• Project wint een participatieprijs o.a. door klankbordgroep
• Veel tegenstand in de buurt! Ook coalitiepartij Groen Links gaat daarin mee. 

Dilemma: 
Instemmen met voorstel van verdubbeling? 

Ja of Nee?

2. Snelle quiz: dilemma



•Verouderd winkelcentrum dat aan een opknapbeurt toe is in een wijk met 
weinig winkels.
•Gemeente sluit overeenkomst af met een ontwikkelaar. In ruil voor grond 
ontwikkelt de ontwikkelaar ook de openbare ruimte.
•Volgens het plan zou het winkelcentrum verdubbelen.
•Project wint een participatieprijs o.a. door klankbordgroep
•Veel tegenstand in de buurt! Ook coalitiepartij Groen Links gaat daarin mee. 

Onze keuze: Ja, met compromis
•Utrecht maken we samen
•Plan moet wel doorgaan (behoorlijk bestuur en recht doen aan formeel 
participatieproces): maar wat kleiner

2. Snelle quiz: dilemma



• Wat heb je altijd al aan een gemeenteraadslid willen vragen? 

2. Snelle Quiz



Welke potentie hebben we in Utrecht? 

• Innovatiepotentieel hoogste van heel Nederland: hoogopgeleiden, 
kenniswerkers, innovatieve banen en starters, aantal zelfstandigen

• Aanwezigheid onderwijsinstellingen, Utrecht Science Park, creatieve 
broedplaatsen, veel bewonersinitiatieven

• Groei werkgelegenheid (tussen 2013 en 2016 met 4,1%)
• Aantrekkelijke stad vanwege banen, cultuur en universiteit

3. Kansen + belemmeringen samenwerkingsstad



Welke uitdagingen hebben we in Utrecht? 

• Werkloosheid daalt maar is nog steeds 6% en het aantal banen groeit niet 
mee met het aantal inwoners

• In Utrecht 10.000 mensen in de bijstand
• Uitdagingen retail en andere bedrijfstakken vinden zichzelf ook opnieuw uit
• Jongeren/starters zonder baan trekken weg uit Utrecht 
• Vergrijzing 

3. Kansen + belemmeringen samenwerkingsstad



• Wie contact je als je er met de buren niet uitkomt (overlast?)

• Wie contact je als het tegenzit met je vergunningsaanvraag?

3. Allerlei vormen van samenwerking + contact



Loketten: 

•Wijkbureau
•Buurtregisseur
•Vergunningen, Toezicht en Handhaving
•Beleidsafdelingen: vb ruimte, economie, sport, wonen, cultuur,… 

3. Hoe gaat het eraan toe in de gemeente? 



• Loketten: hoe contact?
• Hoe samenwerking tussen ondernemers, initiatiefnemers, bewoners 

en gemeente? 
• Wat heb je nodig? 

3. Wensen en belemmeringen samenwerking



4.Bondjes 



Vragen? 


