
Aan de informateur, Utrecht, 25 maart 2022
Geachte heer van Gurp,

Allereerst willen wij u hartelijk danken voor de uitnodiging tot een verkennend gesprek.
We steunen uw keuze om in deze verkennende fase alle vijftien partijen hiervoor uit te
nodigen. De uitdagingen in onze stad vragen om een voortvarend proces, wij gaan er
dan ook vanuit dat deze eerste algemene ronde in niet te lange tijd tot een selectie zal
leiden van partijen die verder praten.

Een coalitie waar D66 aan deel zal willen nemen, is er één die de balans vindt in het
progressieve midden. We vinden het belangrijk dat uiteenlopende geluiden uit de stad
in een stadsbestuur ter tafel komen en in besluitvorming worden meegenomen. Zeker
als er lastige beslissingen genomen moeten worden. De coalitie zal wat D66 betreft
uiteraard goed in verbinding moeten staan met alle inwoners van de stad. Maar zeker
ook met buurgemeenten, provinciebestuur en het kabinet. De uitdagingen op het
gebied van bouwen, wonen en mobiliteit vragen namelijk om een benadering die groter
is dan de stad Utrecht.

De verkiezingsuitslag laat zien dat gekozen is voor een progressieve, groene koers
voor de stad. Wij zien daarin ruimte voor een progressief en liberaal geluid. Een nieuwe
coalitie moet wat D66 betreft grote stappen zetten in:

1. De energietransitie en overgang naar een circulaire economie;
2. Het verkleinen van verschillen door ongelijk te investeren voor gelijke kansen op

het gebied van: onderwijs, werk & inkomen, zorg en jeugd;
3. Plannen voor de ontwikkeling van Rijnenburg; wonen, energie en recreatie in

combinatie met grootstedelijk OV, passend bij de groeiende stad die Utrecht is;
4. Ruimte geven aan iedereen die in onze stad iets wil doen waardoor onze stad

bruist en aan verdere economische ontwikkeling;
5. Degelijk beleid voeren waarbij de financiën op orde zijn.

Het is voor onze fractie belangrijk om als raad de samenwerking in onze stad te
versterken. Bijvoorbeeld, door een Raadsakkoord Participatie uit te werken. Samen
met Utrechters bouwen we aan onze stad en het vertrouwen van burger in de
overheid. Onze wens is dat dit thema ruime aandacht krijgt bij de vorming van een
college, maar ook raadsbreed in een parallel proces.

We kijken uit naar de uitkomsten van deze verkenningsronde en wensen u succes.
In het volste vertrouwen en met vriendelijke groet,

Namens de fractie van D66 Utrecht,

Maarten Koning
Fractievoorzitter


