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Voorwoord

Beste inwoner van de gemeente Utrecht,

Fijn dat je dit leest! In de afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest om vanuit de buurten en wijken onder andere jouw 
inbreng te verzamelen voor ons programma. Dit programma is het resultaat: Een eerste stap richting een Utrecht van ons 
allemaal. 

Soms kregen we op straat de vraag: Waarom zou je op weer een nieuwe partij stemmen? Een begrijpelijke vraag, want we 
hebben allemaal zo onze mening over hoe de politiek functioneert. Uiteindelijk wil iedere partij Utrecht een mooiere en bete-
re gemeente maken. Het verschil bij ons zit hem in de manier waarop. Want het gaat om jou.

Wij zijn in de basis al anders. Geen rigide partijcultuur waarbinnen een grote leider alles bepaalt en inspraak alleen op een 
ledenvergadering mogelijk is. Piraat zijn is niet afhankelijk van lidmaatschap of partijkleur. Je bent Piraat als je in actie komt 
voor jezelf en voor de mensen om je heen. In onze beweging kun je met drie personen al een actie starten, en gaat het fout? 
We zijn allemaal mensen – dan praten we erover en lossen we het op.

Dat is ook hoe we de raad in zullen gaan. Als mensen. En als gekozen vertegenwoordigers gaan we zorgen voor transparantie, 
ook in ons eigen werk. Zo maken we de gemeente én onszelf beter controleerbaar voor iedereen. Daarnaast geloven wij dat 
inspraak ook vóór het plannen maken erbij hoort. Dus niet eerst beleid maken vanaf een kantoortje en dan nog even men-
sen hun mening laten uiten, maar vanaf de eerste stap iedereen erbij betrekken. Zo gaan we samen een nog mooier Utrecht 
maken!

Doe je mee?

Hartelijke groet,

Namens bestuur Piratenpartij Utrecht
Maarten van der Pol
Voorzitter / Lead link
06-47320520
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Piratenpartij Utrecht staat voor meer 
 inbreng van inwoners
Kernpunten:
•  E-democracy: Toegankelijke manieren om direct invloed 

uit te oefenen voor álle inwoners.
•  Eerst inspraak, dan pas plannen maken. Samen kunnen we 

meer oplossen.
•  Transformatie van wijkraden naar democratisch gekozen 

organen met meer bevoegdheden.
Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor een sociale 
stad met diversiteit, cultuur en identiteit 
Kernpunten:

LHBTIQA+:
•  Doorzetten van de regenboogagenda.
•  Wethouder voor Seksuele- en Genderdiversiteit.
•  Omzetten adviezen van COC Midden-Nederland in actief 

én in beter beleid.
•  Genderneutrale toiletten? Heel normaal!
Lees meer  

Sport & Cultuur:
•  Actief blijven streven naar betaalbaar U-Pas-aanbod.
•  Makkelijker maken om openbare ruimte te gebruiken 

voor lokale, niet commerciële, kleinschalige culturele en 
sociale initiatieven.

•  Jeugdsportfonds breder onder de aandacht brengen.
•  Gemixte verenigingen stimuleren om witte en zwarte 

verenigingen tegen te gaan.
•  Aandacht op school voor Utrechtse monumenten, musea 

en gemeenschappen.
•  Standbeeld voor Rijk de Gooyer.
•  Utrechts Centrum voor de Kunsten behouden.
•  Lokale omroep naar een nieuwe, innoverende partij.
Lees meer  

Vluchtelingen en integratie:
•  Uitbreiding samenleefprojecten vluchtelingen, studenten 

en ouderen.
•  Hulp voor vluchtelingen met toegang tot Nederlands 

zorgstelsel.
•  Aanvullen vergoeding lidmaatschap van sportverenigingen.
•  Middenhuur betrekken bij huisvesting.
•  Meer aandacht voor LHBTIQA+ vluchtelingen.
•  Vrijwilligerswerk toegankelijker maken voor vluchtelingen.
•  Strenge kwaliteitseisen voor ‘onderwijsmarktaanbod’ 

inburgeringsonderwijs.
Lees meer  

Radicalisering:
•  Actualisatie en uitbreiding van het actieplan ‘Utrecht zijn 

we samen’.
•  Samen met ouders werken aan het tegengaan van de 

‘witte vlucht’ van basisscholen.
Lees meer  

(Vrijwilligers)werk & Inkomen:
•  Stimuleren en toegankelijk maken van vrijwilligerswerk.
•  Duidelijke regels voor een toegankelijke schuldhulpverle-

ning voor alle inkomenscategorieën.
•  •In schuldhulptrajecten schulden overnemen om renteval 

tegen te gaan.
•  Bij tenders van gemeentelijke opdrachten meewegen 

hoeveel mensen uit Utrecht er werk uit halen.
•  Tenders van gemeentelijke opdrachten toegankelijker 

maken voor zzp’ers.
•  Onderzoek naar een Utrechts Basisinkomen voor ieder-

een.
Lees meer  

Zorg & Maatschappelijke ondersteuning:
•  Verbetering van lokale zorg: Je buurt als deel van je 

identiteit.
•  Multidisciplinaire aanpak: Zorg hangt samen met werk-

loosheid, veiligheid, vervuiling, inkomen en sociale 
omgeving.

•  Risicogroepenbeleid GGD afschaffen en gratis SOA testen 
voor iedereen beschikbaar maken.

•  Harde garanties dat GGZ altijd beschikbaar is voor jeugd 
en gezin, ongeacht budget.

Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor een vrije 
informatiesamenleving en nog meer trans-
parantie
Kernpunten:

•  Aandacht voor transparantie- en lobbyregister voor alle 
beslissers in de gemeentelijke organisatie.

•  Voorloper blijven in Nederland op het gebied van trans-
parantie.

•  Meer inzicht in uitgaven van subsidiegeld.
•  De gemeente als voorvechter van privacy.
•  Jaarlijkse security audits op digitale infrastructuur met 

oplostermijnen.
•  Aandacht voor landelijke wet- en regelgeving die onze 

inwoners raakt (zoals de Wiv 2017, oftewel de Sleepwet).
Lees meer  

Inhoud en lokale standpunten

Ons programma is ingedeeld aan de hand van onze lokale standpunten. Per standpunt zie je in deze inhoudsopgave een aan-
tal van de kernpunten uit dat onderdeel. Wil je meer lezen? Blader dan door naar de genoemde pagina.
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Piratenpartij Utrecht staat voor goede en 
betaalbare woningen voor iedereen
Kernpunten:

•  Utrecht eerst een burgerstad, dan pas een wereldstad.
•  Behouden van de buurten en gemeenschappen die 

Utrecht zo mooi maken.
•  Verkorten wachttijden van studenten voor studentenwo-

ningen.
•  Aandacht voor zowel sociaal reguliere huur als voor stu-

dentenwoningen.
•  Meer sociale woningbouw in nieuwbouwprojecten.
•  Realisatie minimaal 6.000 nieuwe sociale reguliere huur-

woningen.
•  Behouden bestaande sociale reguliere huurwoningen: 

Verbeteren, niet slopen.
•  Bescherm het centrum tegen huisjesmelkers.
Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor een veilige 
en bereikbare gemeente
Kernpunten:

•  Een kosteneffectief Utrechts OV-netwerk.
•  Wegen in de stad eerst aantrekkelijker maken voor de 

voetganger, dan de fietser, dan de busreiziger en tenslot-
te de automobilist.

•  Focus bij handhaving op informeren in plaats van bestraffen.
•  Betere bereikbaarheid en ontsluiting kleinere treinstations.
•  Meer aandacht voor urgentiepunten verkeersveiligheid 

aangedragen door wijkraden.
•  Stimuleren van uitstootvrije auto’s, bussen, scooters en 

brommers.
Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor een leefbare 
en duurzame gemeente
Kernpunten:

Leefbaarheid:
•  Buurtbudgetten en buurttops in de hele gemeente.
•  Inzet nieuwe technologie tegen zwerfafval.
•  Beperken opoffering gemeentegrond ten behoeve van 

landelijke ambities.
•  Mensen met een beperking betrekken bij toegankelijk 

maken en houden van gemeentelijke voorzieningen en 
vastgoed.

•  Aandacht voor de inwoners van het centrum, stop de 
rolkofferterreur.

Lees meer  

Hangjongeren:
•  Erken de drang naar vrijheid.
•  Samen in gesprek voor oplossingen.
Lees meer  

Voedsel en energie:
•  Zoveel mogelijk zonnepanelen en zonneboilers op sociale 

huurwoningen.
•  Structurele ondersteuning initiatievenfonds voor voedsel-

projecten.
•  Deelinitiatieven voor voedsel ondersteunen.
•  Meer mogelijkheden om zelf groente en fruit te verbou-

wen op gemeentegrond.
•  Vrij toegankelijke keukens in buurthuizen.
Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor een onder-
nemende gemeente
Kernpunten:

•  Meer ondersteuning voor omgaan met lokale en landelij-
ke regelgeving.

•  Vrijstelling precariobelasting voor MKB, maak de kleine 
ondernemer zichtbaar.

•  Stimuleren kleine horeca in de wijk, zoals in Overvecht en 
Kanaleneiland.

•  Ruimte maken om de ‘bakker op de hoek’ weer terug te 
krijgen. Ook in de nieuwbouw van Leidsche Rijn en Vleu-
ten-De Meern.

•  Mensen eerst: per buurt kijken wat wenselijk is qua stimu-
leren lokaal ondernemerschap.

•  Sekswerk niet langer criminaliseren – gelijke rechten voor 
alle ondernemers.

•  Experiment legalisering wietkweek niet verstikken met 
regels.

Lees meer  

Piratenpartij Utrecht staat voor toeganke-
lijk, betaalbaar en goed onderwijs
Kernpunten:

•  Toegankelijk onderwijs voor iedereen, ook waar scholen 
moeite hebben met het bieden van passend onderwijs.

•  Meer pro/vmbo-klassen en stimuleren van brede scholen.
•  Garanties afgeven voor voldoende capaciteit middelbare 

scholen.
•  Digitale geletterdheid faciliteren: Alle scholen evenveel 

budget en apparatuur.
•  Studentenwoningen zijn cruciaal voor een studentenstad.
•  Veilig wonen is een recht voor iedereen, dus ook voor 

studenten.
Lees meer  

Piratenpartij Utrecht: Het gaat om jou

Lees meer  

Piratenpartij Utrecht: Actuele kwesties

•  Van hondenbelasting tot zwarte piet 
Lees meer  
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Kwaliteit wetgeving
Elke wet moet noodzakelijk, effectief, proportioneel en op empi-

risch bewijs gefundeerd zijn. Als wetgeving niet (langer) aan deze 
eis voldoet, zal de wet worden afgeschaft. Als nieuwere wetgeving 
hetzelfde doel beter bereikt, zal deze oude wetgeving  vervangen, 

er zal naar de intentie van  wetgeving worden gehandhaafd, niet 
naar  de letter van de wet. Wetgeving is  bedoeld om te regeren,  niet 

om te heersen.

Zwerm economie
Mensen hebben niet langer één baan voor het leven. In plaats 

daarvan wisselt men van baan, soms betaald en soms vrijwillig.  Vrij-
willigerswerk wordt gezien als essentiele bijdrage aan de samen-

leving en als  zodanig hooggewaardeerd.  De samenleving omarmt 
deze realiteit en vindt manieren om vrij willigerswerk mogelijk te 

maken.

Weerbaar
De samenleving moet worden ingericht om weerstand te kun-

nen bieden tegen de menselijke natuur:  Macht corrumpeert. De 
infrastructuur moet bestand zijn tegen onverwachte veranderingen 

en rampen. Samenleving en infrastructuur moeten weerbaar zijn 
tegen het verwachte, maar ook tegen het onverwachte. Er mogen 

geen belemmeringen of zwakke schakels zijn die de vrijheid van de 
samenleving kunnen ontwrichten.

Diversiteit
Multiculturalisme is van essentieel  belang in de totale samen-
leving.  Het voorkomt (mono)culturele en ideologische  inteelt 

en voegt een grotere weerbaarheid toe  tegen machtsmisbruik. 
Dit geld niet enkel voor de menselijke maatschappij, maar voor 
systemen,  zowel levend en technologisch. Diversiteit voorkomt 

bijvoorbeeld ook technologische monopolievorming of uitsterven 
van diersoorten.

Privacy
Het recht voor ieder individu om vrij te leven, met recht op pri-
vacy op het gebied van: lichaam, identiteit,  briefgeheim, locatie, 
eigendom, economie en data.  Deze rechten zijn heilig en mogen 
derhalve enkel door de autoriteiten worden geschonden indien 
 concrete verdenking van misdaad bestaat.  In dat geval mag privacy 
uitsluitend  doelgericht en proportioneel  geschonden worden.

Transparantie
Ieder individu heeft het recht om te onderzoeken hoe autoriteiten 
de macht gebruiken, die door het volk gegeven wordt. Autoriteiten 
mogen geen voorwaarden stellen, zoals identiteit of geld. Iedere 
burger heeft het recht autoriteiten en machtshebbers verantwoor-
delijk te houden, dit mag niet worden tegengewerkt.

Ticks 
(Tools, Ideeën, Cultuur, Kennis, Sentiment) 
Iedereen wordt aangemoedigd om Tools, Ideeën, Cultuur, Kennis en 
Sentiment te creëren, bewerken en/of uit te wisselen, zonder hier-
voor toestemming te vragen. Niemand heeft het recht een ander te 
verhinderen TICKS te gebruiken, veranderen of reproduceren.

Humanisme
Iedereen heeft gelijke rechten en zal  gelijk behandeld worden, on-
geacht  afkomst, situatie of omstandigheden  bij geboorte. Iedereen 
mag elke overtuiging adopteren en heeft recht tot volledig vrije 
 toegang, gebruik en verrijking van cultuur  en kennis. Samenleving 
en overheid zullen geen vooroordelen hebben en alle zienswijzen 
respecteren.

De pijlers van het Piratenwiel
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Burgerparticipatie is een belangrijk issue voor de Piraten-
partij Utrecht. Dit is ook een belangrijk issue van de inwo-
ners van de gemeente Utrecht. De gemeente heeft allemaal 
voorzieningen zoals de wijkraden om de burgerparticipatie 
te stimuleren. Er wordt hierdoor wel naar de inwoners 
geluisterd, maar met deze input wordt uiteindelijk weinig 
gedaan. 

Inbreng van bewoners bij bouwplannen van de gemeente. 
Als de gemeente de startnotitie af heeft, kunnen de wijkra-
den en inwoners hun feedback geven. Maar als eenmaal 
de startnotitie is gemaakt, zijn er eigenlijk al beslissingen 
genomen. Er moet inbreng van de inwoners gevraagd 
worden tijdens het maken van deze startnotitie. Belangrijk 
is ook dat we kijken naar de manier waarop de inwoners 
geïnformeerd worden dat zij over zaken kunnen meepraten. 
Hoe weten de inwoners dat, en hoe worden zij daarover 
geïnformeerd. 

Utrecht door Utrechters, het gaat om jou. Wij willen de 
Utrechtse politiek weer in handen geven van de inwoners, 
de mensen die er leven.
 
De kloof tussen inwoners en overheid (politiek en amb-
tenaren) is de afgelopen jaren ondanks stadsgesprekken 
en informatieavonden nauwelijks gedicht. ‘Utrecht maken 
we samen’ is een mooie kreet, maar directe invulling komt 
moeilijk op gang. Slechts 20% van de inwoners zegt dat 
ze wel eens geparticipeerd hebben, en daarvan heeft maar 
35% het idee dat ze invloed hebben. Daarnaast is er te veel 
invloed van projectontwikkelaars, de grote internationale 
corporaties en ‘de beurs’ op het reilen en zeilen van onze 
stad. Er zat notabene een projectontwikkelaar als raadslid in 
de gemeente. Er is niet genoeg ruimte voor lokale onderne-
mers terwijl hun belang ook ons belang is: een welvarende 
en prettige stad om te wonen. Te vaak laat de politiek zich 
leiden door ‘het grote geld’, en vergeet zij de belangen van 
de inwoners, werknemers en werkgevers van Utrecht.

De Piratenpartij gaat continue de dialoog met inwoners in 
Utrecht aan. Ook buiten de verkiezingstijd: inwoners van 
Utrecht mogen zich altijd laten horen. Wij zijn een politieke 
burgerbeweging, wat betekent dat wij jullie altijd vertegen-
woordigen, niet alleen in de maanden voor een verkiezing. 
Inwoners moeten gehoord worden tijdens participatieavon-
den bij projecten in de buurten. De wijkraden moeten weer 
actiever worden en wijkraden moeten meer zeggenschap 
krijgen over de besluitvorming in de buurt. Daarnaast gaan 
wij bezig met het opzetten van een e-democracy. Dat is een 
online platform waarmee je vertegenwoordigers kunt kie-
zen die jij vertrouwt, maar waarmee je ook de mogelijkheid 
hebt om zelf je stem uit te brengen op voorstellen die voor 
jou van belang zijn. Als eerste doen wij dat voor en binnen 
de Piratenpartij Utrecht, maar uiteindelijk willen wij dat alle 
burgers direct kunnen stemmen. Ons kun je voor alles wat 
de stad aangaat altijd bereiken op utrecht@piratenpartij.nl.

E-democracy is digitale, directe democratie. Dit betekent: 
het maximaal benutten van nieuwe technieken om de bur-
ger meer invloed te geven. De komende raadsperiode moet 
gebruikt worden om een fundering te leggen voor een onli-
ne platform waarop zonder moeite informatie gezocht kan 
worden en waar de burger direct invloed kan uitoefenen. 

Nieuwe ontwikkelingen moeten zoveel mogelijk worden 
geïmplementeerd op basis van opensourcesoftware. 
Opensource wil niet zeggen: gratis. De Piratenpartij Utrecht 
wil dat elke aanbesteding de regel bevat dat opgeleverde 
code overgedragen wordt aan de Opensourcegemeenschap. 
Opensourcesoftware is software waarvan de broncode is 
gepubliceerd en vrij beschikbaar is voor het publiek, waar-
door iedereen het vrij kan kopiëren, controleren, aanpassen 
en (opnieuw) verspreiden zonder kosten aan auteursrech-
ten en toeslagen. De ontwikkeling van opensourcesoftware 
gebeurt door gemeenschappelijke samenwerking van zowel 
individuele programmeurs als grote bedrijven.

De wijkraden zijn momenteel alleen maar een informatieka-
naal naar het college. En hoewel ze gevraagd en ongevraagd 
advies mogen geven aan het college, hebben ze verder wei-
nig in te brengen en worden ze (naar eigen zeggen) meestal 
genegeerd. Dat is niet goed. 

De wijkraden zouden de voelsprieten van de raad moeten 
zijn en niet zozeer iets met het college van doen moeten 
hebben. Als een ‘verlenging’ van de raad zouden zij aan-
sturing of dan toch in ieder geval controle moeten hebben 
op het functioneren van de wijkbureaus, wijkteams en de 
sociale makelaars. Uiteindelijk willen wij toe naar een geko-
zen wijkraad. De wijkraad is zijn kindergebit wel ontgroeid 
en moet nu echte tanden krijgen! Daarom is de eerste stap 
voor ons dat wijkbureaus moeten gaan rapporteren aan de 
wijkraden, en dat de wijkraden een ‘dwingende’ adviesfunc-
tie krijgen. Dat betekent niet dat de gemeente alles moet 
doen wat de wijkraad zegt; het betekent wel dat de inbreng 
van de wijkraden binnen vastgestelde termijnen goed on-
derbouwd moet worden behandeld.

Piratenpartij Utrecht staat voor meer inbreng van inwoners
Een gemeente waar iedereen die dat wil een stem heeft, deze durft te uiten én gehoord zal worden.  
Bestuur vanuit de buurten en wijken: Piratenpartij Utrecht.



Piratenpartij Utrecht - verkiezingsprogramma 2018 7

Sommige bevolkingsgroepen in de stad hebben meer hulp 
nodig. Sociale makelaars en buurtteams vangen dit op, 
maar er kan meer inzicht komen in de aard en effectiviteit 
van deze organisaties. Sommige wijken hebben ook meer 
aandacht nodig: inwoners van Overvecht zijn beduidend 
minder gelukkig dan de rest van de stad. Hoe komt dat en 
wat kunnen we doen? Met extra activiteiten, bijvoorbeeld 
via het wijkbureau en de zorg, kunnen we deze Utrechters 
meer aandacht geven.

LHBTIQA+: Seksuele diversiteit en genderdiversiteit
Het is een speerpunt van de Piratenpartij Utrecht dat 
iedereen zich veilig voelt in onze stad. Hoewel Utrecht al 
grote stappen heeft gezet in de acceptatie van LHBTIQA+ 
(Lesbiennes, Homoseksuelen, Biseksuelen, Transgenders, In-
terseksuelen, Queer, Aseksueel), is er nog een lange weg te 
gaan. Er bestaat nog steeds in grote mate discriminatie naar 
deze groep, ook op de arbeidsmarkt. Vooral voor transgen-
ders is het nog moeilijk om een baan te vinden, en dit moet 
snel verbeterd worden. Utrecht is een stad voor iedereen; 
laten we er dan ook voor zorgen dat iedereen zich welkom 
voelt. Om dit te bereiken is het belangrijk dat kinderen op 
jonge leeftijd al leren dat iedereen erbij hoort, en dat discri-
minatie en pestgedrag niet in onze stad thuishoren.

De Utrechtse Regenboogagenda moet doorgezet worden 
om een veilige en inclusieve stad voor iedereen te blijven 
en misstanden tegen te gaan. Seksuele- en Genderdiversi-
teit hoort een portefeuille te worden waar een wethouder 
verantwoording voor neemt. Beleid moet daar regelmatig 
aan getoetst worden en de adviespunten van COC Mid-
den-Nederland moeten volgens de Piratenpartij Utrecht 
worden omgezet in actief beleid en verbetering van beleid.

Een actueel discussiepunt in de gemeente Utrecht is het 
wel of niet hebben van genderneutrale toiletten in openba-
re gebouwen en publieke gelegenheden. De Piratenpartij 
Utrecht heeft een onderzoek ingesteld naar dit fenomeen 
en is tot de conclusie gekomen dat 100% van de achterban 
van de Piratenpartij Utrecht reeds genderneutrale toiletten 
in huis heeft. Daarom ziet de Piratenpartij Utrecht ook niet 
de noodzaak om vast te houden aan het scheiden van toilet-
ten in hokjes voor twee genders.

Sport & cultuur
Sport en cultuur verbindt ons allemaal. De U-pas is een 
geweldig middel om sport en cultuur toegankelijk te maken 
voor mensen met een laag inkomen. De Gemeente Utrecht 
moet actief blijven streven naar een betaalbaar aanbod. De 
gemeentelijke buurthuizen in Utrecht zouden bijvoorbeeld 
elke week ruimtes beschikbaar kunnen stellen als plek waar 
mensen met buurtinitiatieven hun creativiteit en activitei-
ten kunnen ontplooien. De buurthuizen die zonder subsidie 
door bewoners in stand worden gehouden, krijgen dan 
steun om hetzelfde te kunnen betekenen.

Andere publieke ruimtes in de stad moeten, door inwoners 
van Utrecht, met aandacht voor veiligheid en leefbaar-
heid, zonder bureaucratische rompslomp gebruikt kunnen 
worden voor de ontplooiing van ons Utrecht. Denk aan 
pop-up concerten en optredens, gespreksgroepen, creatieve 
makers en andere lokaal sociaal gedragen niet-commerciële 
initiatieven. Daar is geen gemeentelijke bemoeienis voor 
nodig – als iets niet sociaal gedragen wordt, dan verliezen 
initiatieven vanzelf hun bestaansrecht.

Het is belangrijk dat kinderen worden gestimuleerd om te 
gaan sporten. Het Jeugdsportfonds is daarbij een middel 
dat breder onder de aandacht moet worden gebracht. Sport 
is niet alleen goed voor de fysieke gezondheid, maar ook 
voor de geestelijke en sociale ontwikkeling. Teamsporten 
leren kinderen al op jonge leeftijd om samen te werken. 
Met het oog op de multiculturele samenleving is het daar-
om ook belangrijk dat kinderen op hun sportvereniging 
al in contact komen met andere culturen. De Piratenpartij 
Utrecht ziet het als taak van de gemeente om ‘gemixte’ 
sportverenigingen te stimuleren. Als gemeente moeten we 
samen met verenigingen meer inclusiviteit stimuleren.

Lokale kunst en cultuur zijn van grote waarde. Piratenpartij 
Utrecht is een groot voorstander van aandacht hiervoor in 
de lesplannen op de scholen en wil dat Utrechtse scholen 
aandacht besteden aan Utrechtse monumenten, musea en 
gemeenschappen. Meer kennis over de lokale geschiede-
nis en kunst zorgt voor een betere binding met onze stad, 
verbreedt het wereldbeeld en zorgt voor een beter weder-
zijds begrip. Coördinatiepunt Cultuur en School Utrecht 
begeleidt scholen en ondersteunt bij ‘buiten de school’ 
georganiseerd cultuuraanbod voor het primair onderwijs. 
De Piratenpartij Utrecht is van mening dat deze initiatieven 
meer onder de aandacht gebracht moeten worden.

Wat sport en cultuur betreft moeten we onze helden vieren. 
Daarom wil de Piratenpartij Utrecht een standbeeld voor 
Rijk de Gooyer, op de nieuwe kade van de Bemuurde Weerd 
Oostzijde, met zicht op zijn geboorteplek Weerdzicht. Rijk 
is de vertolker van het Utrechtse volkslied ‘als ik even op de 
Dom kom’. Herman Berkien, die het lied gecoverd heeft (‘Als 
ik boven op de Dom sta’), is met een standbeeld geëerd; nu 
Rijk nog. 

Het Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) is belangrijk 
voor de stad. Volgend jaar krijgt het geen subsidie meer. 
Geen afbouw, geen alternatief, geen toekomst. Dit zal het 
einde van het UCK betekenen. In plaats van dat we kiezen 
om subsidie toe te wijzen onder andere gebaseerd op hoe 
de stichting Utrecht op de landelijke kaart kan zetten, zou 
een subsidie toegewezen moeten worden op basis van de 
waarde voor de lokale inwoners. Het UCK is niet het enige 
voorbeeld hierin; wanneer instellingen minder functione-
ren, moet subsidie intrekken het laatste middel zijn.

Piratenpartij Utrecht staat voor een sociale stad met diversiteit, cultuur en identiteit
Onze kracht blijkt uit de mate waarin we elkaar accepteren. We moeten zuinig zijn op onze volksbuurten, onze gemeenschap-
pen, de geschiedenis en de diversiteit van Utrecht. Voor een inclusieve gemeente waarin overeenkomsten zichtbaarder zijn dan 
verschillen: Piratenpartij Utrecht.
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De licentie voor de lokale omroep verloopt volgend jaar. 
RTV Utrecht heeft wat de Piratenpartij Utrecht betreft de 
plek lang genoeg bezet gehouden. Niet alleen vanwege de 
ontransparante financiële verantwoording van de omroep, 
maar ook door zijn veel te complexe organisatie. Maak 
plaats voor nieuwe, innoverende en veel transparantere 
partijen die het nieuws weer lokaal maken. Een nieuwe 
partij zou daarbij ook steun moeten gaan bieden aan de 
concertzender. De concertzender raakt zijn subsidie kwijt, 
maar met zijn digitaliseringsproject en zijn vele opnames 
van concerten in de stad heeft de zender wat de Piratenpar-
tij Utrecht betreft zijn bestaansrecht verdiend. 

Vluchtelingen en integratie
Het is de plicht van de gemeente om vluchtelingen op te 
vangen. Vanaf de eerste dag dat vluchtelingen in Utrecht 
verblijven, moet er gewerkt worden aan integratie. De 
gemeente is al goed bezig met projecten waarbij vluch-
telingen, studenten en ouderen samenwonen; deze pro-
jecten moeten de komende jaren worden uitgebreid. De 
focus moet niet liggen op de verschillen, maar juist op de 
overeenkomsten tussen mensen. Door met elkaar te praten 
kunnen we veel van elkaar leren. Vluchtelingen moeten niet 
afgezonderd worden van de stad, maar juist worden opge-
nomen in de Utrechtse gewoontes en gebruiken. Vluchtelin-
gen en statushouders moeten hulp krijgen met toegang tot 
bijvoorbeeld het Nederlandse zorgstelsel, zeker wanneer 
Rutte III de maatregelen doorzet om de rechtspositie van 
vluchtelingen en statushouders te beperken. Door vluchte-
lingen in staat te stellen lid te worden van sportverenigin-
gen en aan te vullen op de 50% die door het COA vergoed 
is maken we sport en daarmee integratie toegankelijker.

De huisvesting van vluchtelingen in sociale huurwonin-
gen is noodzakelijk, maar wringt ook met het tekort op de 
huurmarkt aan sociaal-reguliere huurwoningen. Daarom wil 
de Piratenpartij Utrecht dat de gemeente actief de inzet van 
woningen in de middenhuurklasse gaat onderzoeken en 
waar mogelijk inzetten. Dit mag niet gepaard gaan met een 
ophokplicht, want zonder privacy kan iemand geen mens 
zijn. Maar bijvoorbeeld voor vluchtelingengezinnen is dit 
een reële optie. Dit punt hangt nauw samen met het pro-
grammapunt dat er meer sociale reguliere huurwoningen 
moeten komen. Het onbegrip voor huisvesting van vluchte-
lingen komt deels voort uit het gemeentelijk beleid om de 
afname van het aanbod aan sociaal reguliere woningen niet 
tegen te gaan

LHBTIQA+ vluchtelingen verdienen specifieke aandacht. 
Wij zijn trots op onze diversiteit en moeten eraan bijdragen 
dat deze vluchtelingen zich veilig en erkend voelen bij ons. 
Daartoe is het nodig om actief de mogelijkheden tot zorg en 
ondersteuning voor LHBTIQA+ vluchtelingen te communice-
ren naar vluchtelingen, waarbij er waar nodig gezorgd moet 
worden voor tolken met een LHBTIQA+ achtergrond zodat 
de afstand tot deze zorg en ondersteuning minimaal blijft.

Vluchtelingen worden zoveel mogelijk betrokken bij vrijwil-
ligerswerk om de overstap naar betaald werk makkelijker te 
maken. Daarvoor neemt de gemeente een stimulerende en 
organiserende rol op zich, waarbij verenigingen en lokale 

initiatieven zoveel mogelijk betrokken worden. Dit bevor-
dert de integratie en helpt vluchtelingen sneller zelfred-
zaam te worden. Lokaal inburgeringsonderwijs speelt een 
belangrijke rol en het is vanzelfsprekend dat bedrijven die 
van deze ‘markt’ profiteren aan strenge kwaliteitseisen 
worden gehouden.

Radicalisering
Het actieplan ‘Utrecht zijn we samen’ verdient een pluim als 
het gaat om een multidisciplinaire aanpak waarmee radica-
lisering kan worden tegengegaan. De Piratenpartij Utrecht 
pleit voor actualisatie van dit plan. De focus ligt nu vooral 
op religieuze radicalisering, terwijl er ook sprake is van 
radicalisering op het uiterst linkse en uiterst rechtse ideo-
logisch politieke spectrum. Angst is voor een grote groep 
mensen de raadgever en het hebben van een antagonist 
aan de andere kant van het spectrum versterkt de emoties. 
In een geactualiseerde versie van het plan kan er aandacht 
worden besteed aan radicalisering op basis van cultuur, 
religie, inkomensverschillen en politieke overtuigingen.

Utrecht is een inclusieve stad, maar wel een stad met 
veel mogelijkheden om in een bubbel te leven. Zoals het 
actieplan ook onderkent begint de basis voor radicalisering 
al jong, omdat het normaal is geworden dat kinderen met 
een bi-culturele achtergrond alleen jongeren tegenkomen 
met eenzelfde achtergrond. Hetzelfde geldt voor kinderen 
met een Nederlandse achtergrond. De Piratenpartij Utrecht 
wil daarom dat er creatiever nagedacht gaat worden over 
mogelijkheden om deze segregatie tegen te gaan. Daarom 
denken wij dat het stellen van een grens aan de hoogte van 
de vrijwillige bijdrage om in aanmerking te kunnen komen 
voor subsidies een mogelijke oplossing kan zijn. Dit zou 
het fenomeen van ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen tegen kunnen 
gaan, wat helaas veelal synoniem is voor ‘rijke’ en ‘arme’ 
scholen. Daarnaast moeten we gezamenlijk stimuleren dat 
er een einde komt aan de ‘witte vlucht’. Samen, als ouders 
van het Utrecht van de toekomst, kunnen we hier wat aan 
doen.

(Vrijwilligers)werk & inkomen
Zonder geld kan je niet leven. Maar werk is meer dan alleen 
een manier om geld te verdienen. Werk geeft voldoening, 
en iedereen moet de gelegenheid hebben om zichzelf te 
ontplooien. De Piratenpartij Utrecht is van mening dat het 
stimuleren van vrijwilligersnetwerken van veel grotere 
waarde kan zijn voor de stad. Vrijwilligers zijn een hoek-
steen van onze samenleving. De gemeente moet daarom 
ook inzetten op het werven van meer vrijwilligers. Bij-
voorbeeld in de zorg en in de wijkteams zijn vrijwilligers 
dringend nodig. De gemeente moet bij jongeren benadruk-
ken dat het doen van vrijwilligerswerk leuk én leerzaam is 
en jongeren meer handvatten geven om zelf initiatieven te 
starten.

De werkloosheid in Utrecht is aan het dalen, wat een goed 
teken is voor de koers die de gemeente hierop heeft inge-
zet. Het aantal gezinnen in de bijstand blijft echter hoog, en 
mensen die nu in een uitkeringssituatie zitten worden vaak 
gezien als profiteurs. Er is een relatief kleine groep mensen 
die niet eerlijk omgaat met ons sociale stelsel. Zij zouden 
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niet de maatstaf moeten zijn voor alle mensen die in een 
uitkeringssituatie zitten. Er moet een betere afweging 
gemaakt worden; het systeem moet niet uitgaan van het 
slechtste, het zou juist positieve ontwikkelingen moeten 
stimuleren. Mensen in de bijstand moeten niet gedwongen 
worden werk te doen wat normaliter voor betaalde werkne-
mers is.

Schuldhulpverlening moet toegankelijker worden. Echte 
hulp komt nu pas als mensen aan de grond zitten, dan 
zijn de problemen al veel te groot om nog iets te kunnen 
overzien. Het schuldhulp-plan is ook beschikbaar voor 
inwoners die nog niet in zwaar weer zitten, maar wel hulp 
nodig hebben. Helaas zijn de regels om in aanmerking te 
komen voor deelname voor interpretatie vatbaar. Daarnaast 
ligt de focus voornamelijk op budgettering, terwijl er veel 
meer mogelijk is. De Piratenpartij Utrecht wil duidelijke 
regels voor een toegankelijke schuldhulpverlening voor alle 
inkomenscategorieën.

De gemeente moet de mogelijkheid bieden om schulden 
over te nemen bij deelname aan een schuldhulptraject. Ook 
iemand die met een vast inkomen toch tegen problemen 
aanloopt moet voor dit soort aanvullende actieve hulp 
terecht kunnen bij schuldhulpverleners. Die mogelijkheid 
moet actief gecommuniceerd worden. De wijkbureaus van 
Utrecht kunnen ingezet worden als extra laagdrempelig 
inloopcentrum voor actieve ondersteuning zonder oordeel.

Wanneer bedrijven opdrachten uitvoeren voor de gemeen-
te, dan moet de gemeente daarbij in de tender waar moge-
lijk ook meewegen hoeveel mensen uit Utrecht daar werk 
uit halen. Dat betekent niet dat we Utrecht op slot gooien 
voor niet-Utrechtse expertise, maar dat betekent wel dat we 
een actieve stimulans geven om voor opdrachten perso-
neel in Utrecht te zoeken. Hierbij moet ook actief naar de 
Utrechtse zzp’er worden gekeken.

De Piratenpartij Utrecht wil een onderzoek naar de kosten 
van invoering van een Utrechts Basisinkomen. Hierbij moe-
ten de totale kosten van het huidige gemeentelijke uitke-
ringsapparaat worden meegenomen, van administratie tot 
controle en van vastgoed tot ondersteuning. Wanneer hier-
uit blijkt dat vervanging van het gemeentelijk uitkeringsap-
paraat door een Utrechts Basisinkomen geen substantieel 
hogere kosten met zich meebrengt moet invoering van het 
Utrechts Basisinkomen worden gerealiseerd. De gemeente 
kan hierbij een voorbeeldrol aannemen ten opzichte van 
andere gemeenten.

De gemeente Utrecht is bezig met een wetenschappelijk 
onderzoek over het basisinkomen, samen met de Univer-
siteit Utrecht en een groep bijstandsgerechtigden. Het on-
derzoek heet: Weten wat werkt. Dit onderzoek is inmiddels 
al een jaar vertraagd, mede door aanvullende eisen die ge-
steld zijn vanuit het Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid. De Piratenpartij Utrecht wil dat de gemeente 
zich maximaal inspant om dit onderzoek te faciliteren.

Zorg & maatschappelijke ondersteuning
Voor veel mensen is de buurt meer dan een plek om te 
wonen, het is een deel van hun identiteit. Hoe langer mensen 
zelfstandig kunnen wonen, hoe waardevoller de tijd is die 
ze hebben. De hulpverlening in de buurt is daarvoor een 
waardevol middel. Met de mensen ‘op de vloer’ moeten we 
gaan kijken hoe we de lokale zorg voor onze inwoners nog 
verder kunnen verbeteren. De focus van de zorg moet dan 
ook niet alleen liggen op de zorgtehuizen, maar ook op zorg 
voor mensen die nog thuis wonen.

Passende zorg moet de standaard worden, ieder mens heeft 
recht op een waardig bestaan. Ook onze ouderen en mensen 
met een beperking. Bij mensen met een beperking is het be-
langrijk om de focus te leggen op datgene wat zij wél kunnen 
en te stoppen met het benadrukken van wat zij niet kunnen. 
Iedereen kan een bijdrage leveren aan de maatschappij, 
het is aan de gemeente om voor iedereen een geschikte 
plek te zoeken. Gezondheid is niet een op zichzelf staand 
onderwerp, zaken zoals werkloosheid, veiligheid, vervuiling, 
inkomen en sociale omgeving hebben allemaal effect op 
onze gezondheid. Alleen meer investeren in zorg is ook niet 
genoeg om Utrecht gezond te maken.

Utrecht moet daarnaast volgens de Piratenpartij Utrecht 
meer aandacht besteden aan signalering en preventie van 
seksueel overdraagbare aandoeningen. Daarom zou het risi-
cogroepenbeleid dat van toepassing is voor kosteloos testen 
bij de GGD moeten verdwijnen en kosteloos en anoniem 
testen weer mogelijk moeten worden voor iedereen.

De verantwoordelijkheid voor de zorg voor onze jongste in-
woners is sinds de introductie van de jeugdwet in 2015 naar 
de gemeenten verschoven. Als gevolg hiervan zijn gezinnen 
voor de ‘gunning’ van een GGZ-behandeltraject overgele-
verd aan de beschikbaarheid van een gemeentelijk budget 
in plaats van een directe vergoeding uit het basispakket. Wij 
nemen waar dat basis- en specialistische zorg die hard nodig 
is niet gegeven wordt waar deze nodig is en onhoudbare 
situaties ontstaan na een ‘u bent volgend jaar aan de beurt’. 
Piratenpartij Utrecht wil dat de gemeente garanties afgeeft 
dat GGZ altijd beschikbaar is en blijft voor jeugd en gezin 
ongeacht het niveau van een fictief ‘potje’ met geld.
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Kennis is macht, met genoeg kennis kan je als inwoner een 
geïnformeerde mening vormen. Vrije informatiedeling draagt 
bij aan een vergroting van onze gezamenlijke kennis. Dat 
zorgt voor meer zelfstandigheid wat weer bijdraagt aan een 
sterkere democratie. Daarom is een vrije informatiesamenle-
ving belangrijk, en wat de gemeente Utrecht betreft dragen 
wij daar zoveel mogelijk aan bij.

Laten we vooropstellen dat Utrecht heel goed bezig is qua 
openheid en transparantie. Maar er zijn nog wel dingen die 
beter kunnen. In het algemeen willen wij dus dat nagenoeg 
alle kennis beschikbaar wordt voor iedereen. Vanuit de 
gemeente willen wij ervoor zorgen dat onze inwoners nog 
beter op de hoogte kunnen zijn van de beweegredenen 
achter de besluitvorming van de gemeente Utrecht. Weg met 
de achterkamertjespolitiek, alles wat besproken wordt moet 
in principe openbaar worden gemaakt. Reacties en brieven 
van de gemeente willen wij standaard voorzien hebben van 
begrijpelijke duiding op ten hoogste 3F leesniveau.

Het is heel goed dat gemeentelijke informatie, zolang deze 
geen naar personen herleidbare of bedrijfsgevoelige infor-
matie bevat, beschikbaar is als open data via het Utrechtse 
Open Data Platform. Dit zorgt ervoor dat informatie die met 
publieke middelen tot stand is gekomen,  eenvoudig herge-
bruikt kan worden voor nieuwe toepassingen. Dit stimuleert 
innovatie, economie en versterkt de lokale democratie omdat 
Utrecht dan transparanter en participatie laagdrempeliger 
wordt. Wel streven wij naar meer data op het platform, in 
de datasets kunnen verwijzingen worden opgenomen naar 
bijvoorbeeld beeldmateriaal dat bij meldingen hoort en nu 
niet beschikbaar is. Utrecht was de eerste gemeente met een 
informatiecommissaris, en moet daarin blijven investeren. 
De informatiecommissaris is een onafhankelijke aanjager en 
beoordelaar van transparantie binnen de gemeente Utrecht. 
Nu biedt de Piratenpartij Utrecht nog hulp aan met het on-
derzoeken en interpreteren van data, maar de gemeente kan 
die begrijpelijker maken. Uiteindelijk moet het Wob-verzoek 
overbodig worden.

Volgens de lokale folklore bestaat er, ergens verborgen in het 
gemeentehuis van Utrecht, een transparantie- en lobbyregis-
ter. Dit register moet volgens ons verplicht worden bijgehou-
den voor alle functionarissen en vertegenwoordigers binnen 
de gemeentelijke organisatie met stem- en/of beslisrecht. Als 
wij het Open Data Platform van de gemeente bezoeken, wil-
len we daar een verwijzing naar zien. Zo kunnen de inwoners 
zien met welke lobbygroepen de raadsleden, wethouders, 
burgemeester en gemeentelijke managers hebben gepraat. 
Dit is een belangrijke stap verder in een meer open en trans-
parant bestuur.

De gemeente Utrecht dient ook bij verleende opdrachten en 
subsidies heldere afspraken te maken over het overdragen 
van informatie die met gemeentelijk geld geproduceerd 
wordt. Denk daarbij aan de ruwe onderzoeksgegevens die 

ten grondslag liggen aan een adviesrapport of beeldmateri-
aal dat gebruikt wordt voor een promotievideo. Deze kunnen 
prima worden toegevoegd aan het Open Data Platform.

De aanvraag van subsidieverzoeken en de beoordeling 
hiervan verloopt goed en is inzichtelijk. De besteding van 
subsidiegelden kan echter transparanter. Met de juiste hulp-
middelen is het niet lastig om tot aan het uitgeven van de 
laatste cent, de besteding inzichtelijk te maken. Zo kunnen 
we allemaal zien dat het geld daar komt waar het hoort: bij 
de inwoners van Utrecht. Inkomens van bestuurders van 
gesubsidieerde instellingen mogen niet boven de wethou-
dersnorm uitkomen. De raad dient hierop toe te zien en actie 
te ondernemen als dat toch het geval blijkt te zijn.

De gemeente moet zich opstellen als voorvechter van 
privacy. Daarvoor is gemeentelijke stellingname belangrijk – 
zowel bij inbreuk op de privacy vanuit commercieel oogpunt 
als inbreuken op de privacy onder het mom van veiligheid. 
Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan het ongevraagd 
‘tracken’ van winkelend publiek, de nieuwe wet Inlichtingen 
en Veiligheidsdiensten, in de volksmond: de sleepwet, maar 
ook aan preventief fouilleren of cameratoezicht op straat. 
Controle moet aantoonbaar effectief zijn, en terughoudend 
worden uitgevoerd. Privacy is een grondrecht. Toezicht waar 
problemen zijn, niet toezicht waar misschien in de toekomst 
ooit problemen zouden ontstaan.

Wij zijn er voorstander van om jaarlijkse security audits te la-
ten uitvoeren op de digitale infrastructuur en applicaties van 
de gemeente. Dit om datalekken en ander misbruik van onze 
gegevens te voorkomen en het vertrouwen als bewaker van 
onze privacy te behouden. Hierbij moet ook een verplichting 
voor het tijdig melden en dichten van gevonden gaten en 
het wegnemen van kwetsbaarheden ingesteld worden. De 
auditrapporten dienen na het oplossen van de daarin ge-
noemde pijnpunten openbaar gemaakt te worden. Maar wel 
in een vastgestelde termijn, zodat er ook een urgentie is om 
problemen daadwerkelijk aan te pakken.

Is het jou trouwens ook opgevallen dat er onder lokale partij-
en bijna geen aandacht is voor de nieuwe Wet op de Inlich-
tingen en Veiligheidsdiensten, de zogenaamde ‘Sleepwet’ 
(Wiv 2017)? Juist als lokale vertegenwoordigers kunnen we 
landelijk beleid niet negeren. Dat de privacy en grondrechten 
van onze inwoners door de regering worden verkwanseld, 
betekent niet dat wij als gemeente het daarbij moeten laten. 
De Piratenpartij Utrecht is voor actieve campagne tegen deze 
wet, en is van mening dat de gemeente zich moet scharen 
achter de uitkomst van het referendum dat gelijktijdig met 
de verkiezingen gaat plaatsvinden. Want als wij niet voor 
onze inwoners vechten, doet niemand het.

Utrecht is veel van alles: studentenstad, sportstad, monu-
mentenstad, cultuurstad, winkelstad, noem maar op en de 
naam past wel. Maar over het stempel ‘wereldstad’ valt te 

Piratenpartij Utrecht staat voor een vrije informatiesamenleving en nog meer transparantie
Een gemeente waar we allemaal vrij zijn van overbodige surveillance. Een stad die staat voor onze privacy en waar de overheid 
zorgvuldig omgaat met onze gegevens. Een stad waar transparantie bijdraagt aan een controleerbare en betrouwbare besluitvor-
ming, en waar persoonlijke data veilig is en overheidsdata toegankelijk voor iedereen: Piratenpartij Utrecht.
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discussiëren. Waar onze volksvertegenwoordiging ervan 
overtuigd lijkt dat Utrecht zich moet meten aan steden als 
Londen, New York en Düsseldorf vragen wij ons af wie er in 
Utrecht nou op al die ambities zit te wachten.
Want wat maakt Utrecht mooi? Meer en meer op andere 
steden gaan lijken? Grote ontwikkelplannen en ingrijpende 
wijzigingen in de inrichting van onze stad? Wij denken van 
niet. Want Utrecht is een burgerstad, geen prestigeproject.
Natuurlijk is toerisme ook belangrijk. Maar toeristen komen 
niet voor de bouwput. Toeristen komen voor ons unieke 
stadsbeeld. Ons historische centrum, de veelheid aan cultu-
ren en identiteiten. Door de buurten van Utrecht lopen is een 
wereldreis op zich, met in iedere buurt nog gemeenschaps-
gevoel en saamhorigheid. Iets wat echt niet in elke stad 
vanzelfsprekend is.

We staan voor een uitdaging, dat ontkennen we zeker niet. 
Waar we samen naartoe moeten is een beleid waarin we wel 
voorzien in de woningbehoefte, sociaal regulier en stu-
dentenwoningen, maar niet de karakteristieke buurten van 
Utrecht uit elkaar trekken. Een wijk blijft niet hetzelfde als je 
een deel plat legt en/of verplaatst. Wonen is een grondrecht, 
geen verdienmodel.

Meer dan de helft van de inwoners van Utrecht zijn eenper-
soonshuishoudens. Daar kun je bij het bouwen van woningen 
op anticiperen. Wachttijden van anderhalf jaar voor een stu-
dent op een woning is gewoon te lang. Ook sociale woning-
bouw in de nieuwe projecten in de binnenstad (Beurskwar-
tier, Cartesiusdriehoek, Merwedekanaalzone) is noodzakelijk 
voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling en sociale 
cohesie. Inbreiding van de stad is een goede richting en zorgt 
dan ook dat aan alle voorwaarden van extra bewoners (groen, 
bereikbaarheid, sport etc.) wordt voldaan. En als nieuwe 
projecten worden uitgedacht, respecteer dan de mensen die 
er al wonen. Wij plannen ook geen tuinhuis op de grond van 
de buren.

Wij willen dat er komende periode afspraken worden 
gemaakt om te realiseren dat er minimaal 6.000 sociale 
reguliere huurwoningen bijkomen. De sociale huurwonin-
gen die er nu zijn worden met rust gelaten. Verbeteren en 
renoveren, niet slopen. Groei mag geen doel op zich meer 
zijn. Onze wijken worden steeds meer gesloopt en vervan-
gen door duurdere woningen, waardoor de oorspronkelijke 
bewoners gedwongen worden om naar de randen van de 
stad te verhuizen. Een groot deel van de verkochte sociale 
huurwoningen is verkocht aan investeringsmaatschappijen. 
Alle 24 woningcorporaties in Utrecht hebben aangegeven dat 
de wachttijden te lang zijn, nog steeds oplopen en er meer 
sociale woningbouw nodig is maar er te weinig bouwlocaties 
beschikbaar zijn. Wij gaan ons hardmaken tegen de uitver-
koop van de sociale huurwoningen. Onderzoeken hoe het 
centrum beschermd kan worden tegen huisjesmelkers. En 
onderzoeken hoe we de sociale huursector kunnen redden. 
Wij willen zorgen dat je weer gewoon kunt wonen in Utrecht.

Piratenpartij Utrecht staat voor goede en betaalbare woningen voor iedereen
Een gemeente waar wonen betaalbaar blijft, sociale huurwoningen en studentenwoningen voldoende beschikbaar zijn, en in een 
gezonde mix met koopwoningen zorgen voor een gevarieerde bevolkingssamenstelling. Woningen zijn er om zelf in te wonen: 
Piratenpartij Utrecht.



Piratenpartij Utrecht - verkiezingsprogramma 201812

Utrecht slibt dicht. Van de ene naar de andere kant van 
Utrecht rijden kost meer tijd dan op en neer rijden naar 
Amsterdam buiten de spits. De oplossing ligt in een goed en 
goedkoop openbaar vervoer-netwerk. Zolang het goedko-
per is om de auto te pakken in plaats van trein of bus, is het 
openbaar vervoer nooit een waardige vervanger. Als we het 
OV weer in eigen hand nemen en stoppen met uitbesteden, 
kunnen we zorgen voor een kosteneffectief, Utrechts, OV-
web dat zonder winstoogmerk draait. Het overnemen van 
de zogenaamde niet-rendabele lijnen (lijn 6, lijn 15) zou 
hier een goede eerste stap in zijn. De transferia in Utrecht 
moeten meer op de kaart komen. We kunnen leren van Am-
sterdam en Rotterdam als het gaat om aantrekkelijk maken 
van de transferia om het centrum te ontlasten.

Utrecht is een fietsstad. Het inperken van fietstijden in het 
centrum zorgt voor frustratie, daarom willen wij dat er toch 
fietsroutes in het centrum aangewezen blijven die de gehe-
le dag gebruikt mogen worden. Fietsroutes in de gemeente 
moeten allemaal goed verlicht zijn en zoveel mogelijk door 
bewoond gebied gaan. De grote fietsenstallingen in het sta-
tionsgebied zijn een goede stap, maar de Piratenpartij vindt 
dat er ook meer (24 uurs) fietsenstallingen in de binnenstad 
moeten komen om de straten leefbaar te houden. Buiten 
de fietsenstallingen moet het duidelijk worden aangegeven 
waar fietsen wel of niet gestald mogen worden en dient 
handhaving op het stallingsbeleid klantvriendelijk te zijn.

Wegen in de stad moeten aantrekkelijk zijn voor voetgan-
ger, fietser, busreiziger en automobilist, en in die volgorde. 
Een goede bereikbaarheid van woningen en winkels is 
noodzakelijk, ook als je niet lopend bent. De Piratenpartij 
Utrecht voelt best wat voor een uitbreiding van het voet-
gangersgebied in het centrum, maar niet zoals het plan er 
nu ligt. Het huidige plan moet terug naar de tekentafel. Er 
moet een nieuw plan komen waarbij de inwoners als eerste 
een voorzet mogen geven. Zolang de huidige regels van 
toepassing zijn en er nog sprake is van onduidelijkheid bij 
fietsers en voetgangers en moet de focus qua handhaving 
liggen op informeren en niet op bestraffen.

De kleinere treinstations moeten bereikbaar zijn en meer 
stops krijgen. Momenteel is het vaak nog zo dat via Utrecht 
Centraal naar huis reizen veel makkelijker en minder tijdro-
vend is dan via een wijkstation. Wanneer er geen sprake is 
van voldoende ontsluiting vanaf de kleinere stations (denk 
aan bussen, parkeerplek en fietsroutes) zal de vraag voor 
reizen via deze stations altijd achter blijven.
De milieuzone blijft een pijnpunt voor veel Utrechtse 
inwoners. Niet in de laatste plaats omdat de voorwaarden 
arbitrair zijn en er niet hard is gemaakt wat de effecten zijn. 
Wij willen een onafhankelijk, grondig onderzoek naar de 
effecten van verkeersmaatregelen in de afgelopen jaren. 
Blijkt dat bepaalde zaken geen of amper effect hebben, dan 

worden deze per direct teruggedraaid. Denk ook aan de in-
zet van nieuwe technologie voor een alternatieve oplossing.

Verkeersveiligheid is voor veel inwoners een belangrijk 
punt. Iedereen moet zich veilig voelen in het verkeer: voet-
gangers, fietsers en automobilisten. De wijkraden moeten 
niet slechts de kans krijgen om bij het college aan te geven 
welke plekken in het verkeer niet veilig zijn, maar daar 
ook meer in kunnen afdwingen qua gemeentelijk beleid. 
Er moet specifiek aandacht zijn voor de verkeerssituaties 
rondom scholen; kinderen moeten veilig naar school kun-
nen fietsen. Veiligheid meet je niet alleen met statistisch 
onderzoek, veiligheid is ook een gevoel.

Mobiliteit is (helaas nog) sterk gerelateerd aan luchtkwa-
liteit. En die is niet best rond Utrecht. De Piratenpartij 
Utrecht wil actief het gebruik stimuleren van uitstootvrije 
auto’s, bussen, scooters en brommers. De milieuzone kan 
overbodig worden, laten we dat samen doen.

Piratenpartij Utrecht staat voor een veilige en bereikbare gemeente
Alle inwoners moeten hun woning en openbare voorzieningen goed en veilig kunnen bereiken, met het openbaar vervoer, te voet, 
met de fiets of de auto. Een veilige gemeente houdt in dat we niet op iedere straathoek politie nodig hebben. Een veilige gemeen-
te is zo ingericht dat mensen zich betrokken voelen, Utrecht door Utrechters. Als mensen betrokken zijn, voelen ze zich verant-
woordelijk en ontstaat er sociale cohesie: Piratenpartij Utrecht.
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Leefbaarheid
In 2015-2016 is de gemeente begonnen met een pilot 
buurtbudgetten. Dit project is een samenwerking tussen 
actieve inwoners en ambtenaren om zo bewoners meer 
invloed te geven over de vraag hoe het gemeentelijk geld 
in hun wijk wordt besteed. Lombok en Lunetten hebben 
mee gedaan aan deze pilot. Als vervolg op de pilot werd er 
afgelopen november een buurttop gehouden in Lunetten. 
De Piratenpartij Utrecht juicht dit soort initiatieven toe, en 
wil dit verder doorzetten. Meer groen? Meer voorzieningen 
zoals bankjes en prullenbakken? Afvalinzameling anders 
organiseren? Stadsmoestuinen aanleggen? Meer drempels 
in de straat tegen wegpiraten? Laat de buurt gezamenlijk 
stemmen hoe het beschikbare budget uitgegeven moet 
worden. 

Zwerfafval is voor veel Utrechters een groot probleem. 
Inwoners van verschillende wijken hebben bij de gemeente 
al aangegeven dat dit voor veel mensen voor overlast zorgt. 
Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat afval op straat 
een negatief effect heeft op de sfeer in de wijk. Ook het 
gevoel van veiligheid wordt geschaad wanneer er veel afval 
op straat ligt. Toch is de gemeente Utrecht niet succesvol 
geweest in het oplossen van dit probleem. De Piratenpartij 
Utrecht wil dat er per wijk wordt gekeken hoe dit probleem 
het beste opgelost kan worden en is groot voorstander van 
het inzetten van nieuwe technologieën om hierin te onder-
steunen.

Er is in de afgelopen jaren meermaals sprake geweest van 
opoffering van gemeentegrond voor het oplossen van 
landelijke (verkeers)problemen, denk hierbij aan de ver-
breding van de snelweg A27 bij Amelisweerd. De Piraten-
partij Utrecht is van mening dat de impact van ingrijpende 
wijzigingen van bestemming en inrichting voor niet-lokale 
infrastructuur in verhouding dient te staan tot de bijdrage 
aan de lokale identiteit en leefbaarheid. Op de A27 was de 
huidige ruimte goed genoeg met 80 kilometer per uur, maar 
om tegemoet te komen aan een landelijke ambitie hebben 
we een prachtig gebied opgeofferd. Dat mag niet, dat hoort 
niet te kunnen.

Gemeente Utrecht is lang voorloper geweest als het ging 
om de toegankelijkheid van de gebouwde omgeving. Op dit 
moment willen ze dat nog steeds zijn maar is dit helaas niet 
meer zo. De Piratenpartij Utrecht is van mening dat de ge-
meente een controlerende rol moet nemen in het nastreven 
van de toegankelijkheid van het (eigen) vastgoed in beheer 
met een maatschappelijk doel. De plannen zijn er wel, maar 
de uitvoering moet echt vaart krijgen. Als toegankelijkheid 
wordt nagestreefd moet de gemeente hierop controleren 
tijdens het renoveren of het bouwen van nieuwe gebouwen. 
Ze moeten hierin een actieve rol aannemen. Het is hierbij 
ook van belang dat ze het gesprek aangaan met de mensen 
die elke dag afhankelijk zijn van toegankelijke gebouwen 

en voorzieningen. Welke belemmeringen in de stad onder-
vinden zij en welke oplossingen dragen zij aan. Die mensen 
weten het beste wat de stad hierin aan kan aanpassen. Naar 
deze adviezen moet worden geluisterd en actief iets mee 
worden gedaan.

Een leefbare stad gaat ook over een ingetogen stroom 
toeristen: Amsterdam gaat langzaam aan de terreur van de 
rolkoffer ten onder, zover moet het in Utrecht niet komen. 
Daar hangt ook de nieuwe horecanota mee samen: ter-
rassen en cafés zijn beregezellig, maar hele straten waar 
nauwelijks nog normale winkels te vinden zijn en niet ge-
woond kan worden is niet de bedoeling. Het centrum wordt 
steeds meer een toeristenzone en onze centrumwoningen 
staan steeds vaker op Airbnb. Als dit zo doorgaat dan is het 
centrum straks onbetaalbaar geworden voor de Utrechter 
en wonen er straks alleen nog maar toeristen. 

Hangjongeren
In veel buurten is er sprake van overlast en onveilige 
gevoelens als gevolg van de aanwezigheid van ‘hangjonge-
ren’. Rondhangende jongeren lijken vatbaarder te zijn voor 
criminele gedragingen, en de Jeugdaanpak van de gemeen-
te lijkt zich ook voornamelijk op controle en repressie te 
concentreren. De Piratenpartij Utrecht wil benadrukken dat 
er altijd redenen zijn om op straat rond te hangen. Hang-
jongeren zoeken een bepaalde mate van vrijheid om zich 
te uiten en vrijelijk met leeftijdsgenoten te kunnen praten 
zonder dat daar een ouderfiguur of oppasser bij aanwezig is 
die het gevoel geeft dat ze moeten opletten wat ze zeggen.

Hangjongeren verdienen een toekomstperspectief. Als 
gemeente moeten we meer in gesprek met deze doelgroep, 
en in samenspraak aan oplossingen werken. Betutteling 
en over de hoofden heen regeren gaat dit probleem niet 
oplossen, het gesprek moet op basis van gelijkwaardigheid 
plaatsvinden. Wij willen het perspectief kantelen en de 
jongeren en hun buurtgenoten in gesprek brengen. Alleen 
samen kunnen wij tot een redelijke oplossing komen.

Voedsel en energie
Energiebesparing kost geld. Als Utrecht voor een duurzame 
toekomst gaat zal Utrecht daar ook actief in moeten stimu-
leren. In overleg met de woningcorporaties en ontwikke-
laars moeten zoveel mogelijk daken voorzien worden van 
zonnepanelen en zonneboilers. De gemeente moet garant 
staan voor eventuele tegenvallers aan het eind van de ver-
wachtte terugverdienperiode. Bewoners krijgen de moge-
lijkheid om opgewekte stroom tegen marktconform tarief af 
te nemen. Na de terugverdienperiode betalen de bewoners 
voor de stroom niet meer dan de onderhoudskosten.

Voedsel delen moet makkelijker worden voor iedereen. 
Bedrijven die etenswaren verkopen moeten meer gestimu-
leerd worden dit niet weg te gooien. De afvalstoffenheffing 

Piratenpartij Utrecht staat voor een leefbare en duurzame gemeente
Een gemeente waar we veilig, gezond en prettig samen kunnen leven. Een gemeente waar groen wél in het dagelijks straatbeeld 
hoort en zwerfafval niet. Utrecht als thuis voor ons én voor de generaties na ons: zelfvoorzienender en onafhankelijker. Beleid 
gericht op de toekomst, een gemeente voor ons, van ons en vooral door ons: Piratenpartij Utrecht.
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poogt dit al deels te doen, maar zet geen deuren open 
voor het daadwerkelijk delen van overschotten. Daarom 
zijn wij voor het actief faciliteren van de verspreiding van 
gezond eten die bedrijven ter beschikking stellen aan 
lokale voedselbanken. Het is 2017 en toch hebben er nog 
mensen honger. Niet alleen mensen die afhankelijk zijn van 
de voedselbank, maar ook de verborgen armen van Utrecht: 
mensen die niet in aanmerking komen voor ondersteuning 
maar ook niets te besteden hebben. Dat kan niet en dat 
mogen we niet willen.

In en rondom Utrecht komen op meerdere plekken nieuwe 
stadslandbouw en buurtmoestuin projecten van de grond. 
Inwoners kunnen bij de gemeente hiervoor een subsidie 
aanvragen via het initiatievenfonds. Het initiatieven fonds 
is een subsidie of andere ondersteuning voor initiatieven 
vanuit de wijk of de stad waarbij inwoners zich inzetten 
voor elkaar en / of hun leefomgeving. Het aanvragen van 
deze subsidie moet makkelijker en sneller gemaakt worden 
zodat er meer van deze initiatieven van de grond kunnen 
komen. Het initiatievenfonds geeft alleen startsubsidies. 
Sommige projecten hebben structureel ondersteuning no-
dig om in stand te blijven. De gemeente moet eraan werken 
dat deze lokale initiatieven samen gaan werken met elkaar 
en met mogelijke afnemers, zoals de VoKo en de voedsel-

banken. Hiermee zetten we gelijk in op financiële zelfstan-
digheid van deze afnemers / verdelers.
Iedereen die dat wil moet de ruimte krijgen om zelf groente 
en fruit te verbouwen. Daarvoor krijgen inwoners die dat 
aanvragen de verantwoordelijkheid voor een stuk gemeen-
tegroen wanneer dat beschikbaar is, waar ze zelf aan de 
slag kunnen. De gemeente draagt hierbij de kosten voor 
onderzoek naar bodemkwaliteit van de beoogde percelen 
met het oog op voedselveiligheid. Er zijn veel terreinen die 
voor een periode van enkele jaren als volkstuinen gebruikt 
kunnen worden. Een goed voorbeeld hiervan is de Delftse 
PROEFtuin. Inwoners betalen niets voor het gebruik van 
deze grond. Producten uit deze tuinen zijn voor consump-
tie. Overschotten kunnen gratis aan de voedselbanken ter 
beschikking worden gesteld.

Samen met lokale voedselbanken en deelinitiatieven, aan-
gevuld met vrij toegankelijke keukens in buurthuizen waar 
mensen gezamenlijk kunnen koken, moeten deze maatre-
gelen zorgen dat honger niet meer bestaat in Utrecht. Deze 
tuinen en keukens hebben ook een positief effect op de 
sfeer van de buurt, mensen leren elkaar kennen en werken 
samen aan een gemeenschappelijk doel.

De focus op Utrecht als wereldstad heeft een keerzijde. We 
bouwen hoger en hoger en de gemeente lijkt te vergeten 
dat Utrecht in het hart een burgerstad is. Winkelcentra en 
het centrum lijken allemaal op elkaar, grote merken drukken 
de kleinere ondernemers de markt uit. We gaan grote 
ondernemingen niet tegenwerken, maar de kleine onderne-
mer stimuleren. Regeldruk wegnemen bij de lokale onder-
nemer en ontheffing verlenen van precariobelasting voor 
de Utrechtse MKB’ers. Want juist de kleine ondernemer 
moet zichtbaar kunnen zijn. Ondernemers kunnen nu met 
vragen over lokale regelgeving terecht bij accountmanagers 
van de gemeente. Deze mogelijkheid moet meer onder de 
aandacht gebracht worden, te veel ondernemers voelen 
zich niet gesteund door de gemeente. Daarom zouden deze 
accountmanagers vanuit de wijkbureaus moeten gaan wer-
ken, niet per branche maar per wijk.

Grote bedragen aan subsidie gaan naar een relatief kleine 
groep bedrijven. De gemeente moet lokale initiatieven on-
dersteunen. Kleine horecagelegenheden moeten een kans 
krijgen in de verschillende wijken. In bijvoorbeeld Over-
vecht zou er ruimte gemaakt kunnen worden voor koffie-
zaakjes, lunchrooms en andere kleinschalige horeca. Dit zou 
zowel lokaal ondernemerschap als de lokale leefbaarheid 
ten goede komen.

Horeca en winkelfuncties worden verenigd in winkelcentra, 
tegelijkertijd zien we bestemmingen van voormalig winkel-
panden (de bakker, slager, juwelier in de straat) verschui-

ven naar woonruimte zonder dat hier nieuwe ruimte voor 
lokale detailhandel gecreëerd wordt. In de nieuwbouw van 
Leidsche Rijn, Vleuterweide en Terwijde is er zelfs helemaal 
geen ruimte voor ‘de bakker op de hoek’. De Piratenpartij 
Utrecht is van mening dat waar draagvlak vanuit de buurt 
is, er geen beperking mag zijn om een woonbestemming te 
wijzigen naar een commerciële functie. Hierbij moet echt 
vanuit de buurt gekeken worden wat wenselijk is – waar 
de ene buurt enorm profiteert van meer bedrijvigheid en 
levendigheid, zal een andere buurt juist overlast kunnen 
krijgen van te veel winkelaanbod. Daarom altijd mensen 
eerst. De wijkraden kunnen deze inspraak faciliteren en 
richting geven.

Piratenpartij Utrecht staat voor een  ondernemende gemeente
Lokale ondernemers en zzp’ers geven de gemeente kleur en brengen leven in de straten. Utrecht als gemeente waar lokaal en 
innovatief ondernemerschap een streepje voor krijgt, waar stimuleren belangrijker is dan reguleren: Piratenpartij Utrecht.
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Prostitutie is een legale beroepsgroep
Onze gemeente geeft al eeuwenlang veel gemeenschaps-
geld uit in een kruistocht tegen prostitutie, waarbij het 
blokkeren van legale en gereguleerde initiatieven niet 
wordt geschuwd en alle tegenacties worden afgedaan als 
‘toeval’. Het resultaat? Nog steeds ontevredenheid in de 
buurten, meer overlast en een legale beroepsgroep die te-
rug de illegaliteit in wordt gedwongen. Piratenpartij Utrecht 
wil met alle partijen in gesprek om samen tot een werkbare 
oplossing te komen en niet weer een oplossing die alleen 
door de gemeente wordt bedacht.

Verplichte publieke registratie past niet bij het beroep 
sekswerker. Advisering aan de gemeente door de GGD over 
het welzijn van sekswerkers raakt aan schending van het 
medisch beroepsgeheim. Sekswerkers hebben ook recht op 
privacy en deze maatregelen zullen zo mogelijk nog meer 
sekswerkers de illegaliteit in dwingen dan de gemeente 
Utrecht tot nu toe voor elkaar heeft gekregen met mislukt 
beleid. (Zoals aangetoond in het door Universiteit Utrecht 
uitgevoerde onderzoek ‘Closing brothels is closing eyes’.)

Het strafbaar stellen van onvergund werken schaadt de 
arbeidsrechten van sekswerkers. Aangezien het verkrijgen 
van vergunningen bij gemeenten in de huidige situatie 
al bijna onmogelijk is, worden sekswerkers hiermee óf 
afhankelijk gemaakt van bestaande vergunninghouders, óf 
in een strafbare situatie gedwongen. Met deze voorstellen 
worden niet alleen de beoogde doelen van bestrijding van 
vermeende misstanden niet bereikt, ook wordt hiermee een 
legale bedrijfssector in zijn geheel als crimineel wegge-
zet. De discussie moet weer zuiver worden: Praat niet over 
mensenhandel als het over prostitutie gaat, maar praat over 
prostitutie als het over het beroep gaat en over mensenhan-
del als het over criminelen gaat.

Utrecht heeft een verantwoordelijkheid hierin. Prostitu-
tie staat niet gelijk aan mensenhandel. Sterker nog, door 
sekswerk actief te ontmoedigen werkt de gemeente juist 
misstanden in de hand. De Piratenpartij Utrecht wil dat 
sekswerk als een volwaardige branche beschouwd gaat 
worden in Utrecht, waarbij de nodige transparantie juist zal 
bijdragen aan het opsporen en tegengaan van mensenhan-
del en andere misstanden die niet thuishoren in de seks-
branche. Dus maak vergunningen beschikbaar en zorg voor 
ruimte voor deze groep ondernemers, en sluit ze niet uit 
van sociale voorzieningen en vangnetten.

(Soft)drugsbeleid
Het nieuwe kabinet Rutte III wil experimenteren met het 
legaal telen van wiet. De Piratenpartij Utrecht steunt net als 
vele andere partijen in de gemeenteraad een Utrechtse deel-
name aan het wiet-experiment en ziet hierin een voortrek-
kersrol voor onze stad om dit beleid tot een succes te maken. 
Wel willen wij benadrukken dat reguleren niet hetzelfde is 
als legaliseren. Er zal dus bij iedere stap goed moeten wor-
den gekeken of de regelgeving de markt niet juist verstikt en 
illegale kweek weer aan gaat moedigen. De coffeeshop staat 
nu nog half in de illegaliteit door het achterdeurbeleid. Laten 
we zorgen dat deze ondernemers ook echt kunnen onderne-
men. Zonder ondoorzichtige regelgeving en beperkingen.

De punten die de Piratenpartij Utrecht hierbij in acht wil 
nemen:
•  Het huidige verbodssysteem vervangen door regelgeving.
•  Gereguleerde cannabisteelt, achterdeur coffeeshop dicht.
•  Cannabis social clubs zonder winstoogmerk mogelijk 

maken.
•  Veilige thuisteelt van cannabis toestaan.
•  Utrecht stelt zich op als progressieve voorloper op het 

gebied van drugsbeleid in Nederland en zet zich in voor     
versoepeling van Nederlands recht op dit gebied.

•  Drugsgebruikers niet langer als criminelen behandelen; 
problematische gebruikers krijgen zorg, geen straf.

•  Opleidingen en informatievoorziening faciliteren met 
betrekking tot (soft)drugs.
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Wij geloven in toegankelijk onderwijs voor iedereen, ook 
daar waar scholen moeite hebben om passend onderwijs 
te bieden ongeacht de achterliggende oorzaak. Wanneer 
een school onvoldoende is toegerust om kinderen passend 
onderwijs te bieden dan zou de gemeente de verantwoor-
delijkheid moeten nemen om samen met schoolbesturen te 
zoeken naar een passende oplossing. Toegankelijk onder-
wijs betekent ook toegang tot voorschoolse educatie, zodat 
onder vakkundige begeleiding achterstanden weggenomen 
kunnen worden en alle Utrechtse kinderen gelijke kansen 
krijgen om succesvol hun basisschoolperiode af te ronden.

In de gemeente Utrecht zijn er veel mooie initiatieven 
gaande om het onderwijs in de gemeente te verbeteren. 
Het Brede School verband is hier een mooi voorbeeld van. 
Een Brede School is een samenwerking tussen scholen en 
partners om ervoor te zorgen dat leerlingen de kans krijgen 
hun talenten te ontwikkelen en goed op te groeien. Deze 
Brede Scholen zijn gericht op toegankelijk en passend 
onderwijs en de Piratenpartij Utrecht is van mening dat het 
Brede Scholen verband ingezet moet worden door de hele 
gemeente. Niet alleen voor havo en hoger maar ook voor de 
vmbo’er.

In het schooljaar 2018-2019 start er een initiatief tussen 
het Pouwer College en het Trajectum College. In samen-
werking tussen deze Colleges start er een pro/vmbo-klas. 
Praktijkonderwijsleerlingen krijgen wanneer zij voldoen aan 
een nog nader te bepalen criteria, de mogelijkheid om in 1 
of 2 leerjaren aan te sluiten bij het reguliere traject op het 
Trajectum College. Dit is weer een mooi voorbeeld van toe-
gankelijk en passend onderwijs en de Piratenpartij Utrecht 
is een groot voorstander van dit initiatief. 

In het afgelopen decennium zijn de wijken Vleuterweide, 
Terwijde en Leidsche Rijn uit de grond gestampt; kinderrijke 
wijken en buurten met drukbezette basisscholen. De Pira-
tenpartij Utrecht wil dat de gemeente in de komende jaren 
garanties afgeeft over het beschikbaar zijn van voldoende 
capaciteit op de middelbare scholen in onze stad. Buurge-
meenten hebben al aangegeven met de huidige leerling-
druk aan hun capaciteit te zitten, dus moeten wij dit als stad 
en gemeente zelf oplossen.

Kinderen moeten veilig van huis naar school en terug 
kunnen reizen. Scholen en de gemeente hebben de taak 
om juist onze jongste inwoners te beschermen, omdat zij 
dit zelf niet kunnen in een omgeving waar de verkeersdruk 
alsmaar toeneemt. De gemeente heeft hier een taak om 
een strikte handhaving van parkeerbeleid in schoolzones te 
voeren; niet alleen op aangeven van scholen, maar als re-
gulier beleid. Ook zien wij de taak voor scholen om fietsen 
en wandelen van en naar huis te stimuleren. Dit niet alleen 
vanuit verkeersveiligheid, maar ook als onderdeel van 
lesprogramma’s over gezond leven en milieueducatie moet 
hiervoor aandacht zijn. Way2Go is een mooi project dat 
door een actieweek probeert lopen en fietsen naar school 

te bevorderen. Scholen kunnen hier gratis aan mee doen 
en krijgen vanuit de organisaties alle spullen die zij nodig 
hebben om dit toe te voegen aan hun lesprogramma. De Pi-
ratenpartij Utrecht vindt dat er meer aandacht moet komen 
voor dit project, opdat alle scholen in Utrecht hieraan mee 
doen.

Op scholen wordt steeds meer aandacht besteed aan de 
‘21st century skills’ (o.a. social media, computergebruik). 
Scholen zijn verplicht om aandacht te besteden aan digitale 
geletterdheid bij kinderen. Hierbij is het belangrijk dat alle 
scholen in Utrecht ook dezelfde kansen krijgen. Denk hier-
bij aan budget en apparatuur om programmeren en coderen 
in hun curricula beter te faciliteren.

Goed onderwijs en ontwikkeling van onze studenten en 
scholieren is alleen mogelijk als de randvoorwaarden ook 
in orde zijn. Er is een schromelijk tekort aan studentenwo-
ningen, terwijl de ontwikkeling van onze jeugd van levens-
belang is voor de toekomstbestendigheid van de stad. 
Door het tekort aan studentenwoningen loopt Utrecht veel 
studenten mis: zij gaan naar andere steden waar wel ruimte 
voor deze studenten is. De oudere studentenwoningen 
moeten gecontroleerd worden op brandveiligheid, want 
veilig wonen is een mensenrecht. De Piratenpartij Utrecht 
wil dat de studentenwoningen betaalbaar blijven, ook 
wanneer het gaat om aangepaste studentenwoningen voor 
studenten met een beperking. 

Door de maatregelen van de kabinetten Rutte I tot en met III 
zijn de kosten om te gaan studeren steeds hoger geworden. 
Piratenpartij Utrecht is van mening dat het de taak is van de 
gemeente om te kijken wat zij kunnen doen om deze kosten 
voor de studenten te beperken. Denk hierbij aan de kosten 
voor de huisvesting. 

Piratenpartij Utrecht staat voor toegankelijk, betaalbaar en goed onderwijs
Een gemeente waar kwalitatief goed onderwijs toegankelijk en betaalbaar is voor iedereen, ongeacht leeftijd, gezondheid, soci-
aal-economische achtergrond, en culturele achtergrond: Piratenpartij Utrecht.
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Zoals we in de inleiding al hebben verwoord, geloven wij dat de manier waarop een stad bestuurd moet worden anders kan. 
Jouw mening doet ertoe, en wij gaan het goede voorbeeld geven. Naast ondersteuning vanuit ons Wetenschappelijk Bureau 
hebben we de belangrijkste raadgever van Utrecht ook: dat ben jij. En alle punten waar wij stelling op nemen komen dus ook 
op Loomio, waar je net zoals tijdens het opstellen van dit programma mee kan praten – ongeacht je (politieke) overtuigingen. 
Want het gaat om jou!

De punten die je tot nu toe hebt gelezen geven een goed 
beeld van waar we naartoe willen met onze gemeente.  
Maar er speelt natuurlijk veel meer. Dat soort punten 
 vliegen we aan vanuit onze basisbeginselen, onze lokale 
standpunten en vanzelfsprekend vanuit jouw mening. 
Daarom zul je de punten in het volgende hoofdstuk ‘Actuele 
kwesties’ ook terugvinden op Loomio, aangevuld met wat 
we in de komende jaren nog meer tegen zullen komen. 
Want politiek moet niet rigide en stug zijn: politiek is van 
ons allemaal en politiek is levend. Samen maken we een 
mooier Utrecht! 

Georganiseerde bedelarij en bedeloverlast
Er gaan stemmen op voor een algeheel bedelverbod in de 
binnenstad. Piratenpartij Utrecht is hiertegen; een bedel-
verbod raakt niet alleen de georganiseerde bedelarij maar 
ook de Utrechtse armen. Armoede moet je niet verstoppen, 
maar oplossen. 

Tekort aan studentenwoningen
Er zijn partijen van mening dat we voor het tekort aan 
studentenwoningen de reguliere woningvoorraad kunnen 
aanspreken. Dit door ombouwen van gezinswoningen 
en makkelijker maken van splitsen van woningen. Het 
probleem is echter groter dan het tekort aan studenten-
woningen. Er is voor alle doelgroepen een woningtekort, 
probleemverschuiving is niet het antwoord. 

Betegelen / bestraten van tuinen en wateroverlast
Wateroverlast door te weinig afvoermogelijkheden van 
regenwater is een probleem op meer plekken in Utrecht. 
Een belasting op tuintegels is echter geen antwoord, be-
wustwording creëer je niet met belasting of beboeting. De 
gemeente heeft niets in jouw tuin te zoeken.

Lotingsysteem sociale huurwoningen
Een klein deel van het sociale woningaanbod verdeelt men 
nu middels loting om ook starters een kans te geven. Het 
wachttijdsysteem compleet vervangen door loting of nog 
meer woningen verloten staan we echter niet achter. Meer 
loting lost niet de basis van het probleem op, namelijk 
tekort aan sociale (reguliere) woningen. 

Vrijstelling winkeltijden
Winkels wel of niet de mogelijkheid geven om zelf ope-
ningstijden in te vullen, dus ook in de nacht, blijft een dis-
cussiepunt in de gemeente. Totale vrijstelling zijn wij echter 
tegen. Dit kan overlast en oneerlijke concurrentie door 
grootwinkelbedrijven in de hand werken. Daarom moet er 
altijd een nuance mogelijk blijven op basis van de situatie 
ter plekke.

Bibliotheek in de buurt
Als gemeente moeten we investeren in het behoud van 
onze bibliotheken. Een bibliotheek is niet alleen een boe-
kenhuis, maar een sociale plek waar mensen komen om te 
leren, te studeren, en zichzelf te ontwikkelen. Samen met 
de ontwikkelingen en innovaties die de bibliotheken inzet-
ten zijn die van grote toegevoegde waarde.

Migratiemuseum Lombok
De Piratenpartij Utrecht is van mening dat wanneer er een 
initiatief is, de gemeente dit net zoals andere initiatieven 
moet ondersteunen. Dit moet echter wel een gedragen 
initiatief zijn en niet worden opgelegd door de gemeente. 
De komst van een migratiemuseum zal dus afhangen van 
de mate waarin onze inwoners dit initiatief willen en gaan 
dragen.

Piratenpartij Utrecht: Actuele kwesties
Alle hier genoemde punten staan op onze Loomio groep, waar ook jij mee kan praten over deze onderwerpen.  
Piratenpartij Utrecht: Het gaat om jou!

Piratenpartij Utrecht: Het gaat om jou
Cultuur, softdrugsbeleid, leegstaande panden, prostitutiezones, ons Kluppie, de speeltuinen en parken. We hebben overal wel een 
mening over. Maar meer nog zijn we erg nieuwsgierig naar de mening van de inwoners van Utrecht. Partijen horen niet in de raad 
te zitten om hun eigen mening via raadsleden te verwoorden: een raadslid hoort, eigenlijk zonder directieve van zijn partij, de 
gewogen mening van zijn achterban te vertolken. Dus daarom jullie input over de lopende onderwerpen in Utrecht. En er komen 
ook zeker nieuwe punten in de komende raadsperiode waar Utrechters hun mening over moeten geven.
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Grote evenementen (zoals de Vuelta)
Gemeentebudget is eindig, en we moeten ons serieus 
afvragen waar we meer waarde uit halen. Een megalomaan 
evenement waar we een paar dagen plezier van hebben, 
of meer inzetten op lokale initiatieven en kleinschalige 
evenementen? Wij staan voor het laatste, de opbrengsten 
van dat soort evenementen wegen niet op tegen de overlast 
en kosten.

Horeca in de binnenstad
Utrecht heeft een rijk aanbod van gevarieerde horeca, die 
prima voorziet in de huidige behoefte. Meer horeca in de 
binnenstad loopt vooruit op de economie, wanneer het 
straks weer minder gaat is dat vragen om leegstandsproble-
matiek. We zijn daarom tegen uitbreiding van horeca in de 
binnenstad.

AlFitrah moskee
Regelmatig klinkt de roep om de alFitrah moskee te sluiten. 
Hier bereik je volgens ons echter niets mee, behalve dat 
je voor zover er extremisme aanwezig is, dat ondergronds 
drukt. Een gebedshuis is geen oorzaak van radicalisering, 
dat ligt in sentiment en segregatie. Als iemand meer extre-
mistische gedachten heeft, los je dat niet op door het alleen 
te veroordelen. Om radicalisering tegen te gaan moeten we 
niet uitsluiten maar includeren, en initiatieven vanuit de 
moslimgemeenschap stimuleren die van meer wederzijds 
begrip uitgaan.

Afvalrecycling
Afval bestaat niet, afval is het nieuwe goud. We worden ons 
steeds bewuster van de voordelen van recycling en herge-
bruik, en de gemeente moet hierin investeren.

Polder Rijnenburg
Er zijn plannen om in polder Rijnenburg, bij knooppunt 
Oudenrijn, een energiepark te bouwen. Dit energiepark zou 
moeten zorgen voor de energiebehoefte van 25% van de 
huishoudens in de gemeente. Dat klinkt heel mooi, maar 
gaat onherroepelijk gevolgen hebben voor de leefomgeving 
en de toekomstige mogelijkheid tot woningbouw. De Pira-
tenpartij Utrecht is van mening dat we woningbouw zo min 
mogelijk moeten beperken en vooral in moeten zetten op 
energiezuiniger en duurzamer bouwen. Laat de toekomstige 
woningen van polder Rijnenburg een energiepark op zich 
zijn, dan bereiken we veel meer.

Vestigingsklimaat voor ondernemers
Om wijken en buurten zoals Overvecht en Kanaleneiland te 
stimuleren zijn belastingvoordelen voor bedrijven die zich 
daar vestigen een goed idee. Daarbij moet echter wel wor-
den gewaakt voor scheve verhoudingen, er zijn veel meer 
plekken waar de lokale economie steun behoeft. Daarom 
zijn wij voor een breder plan voor de hele gemeente, waar-
bij we toewerken naar een ondernemende en levendige 
omgeving voor iedereen.

Hondenbelasting
De hondenbelasting is een achterhaalde belastingvorm. 
Onderzoek heeft aangetoond dat deze belasting juist 
voor meer overlast zorgt en meer hondenpoep op straat. 
Daarnaast is de hoogte van de belasting niet effectief in het 
beïnvloeden van de keuze om wel of geen hond te nemen. 
Daarom zijn wij voor afschaffing van de hondenbelasting.

Sollicitatieplicht bij uitkering
Verplicht solliciteren werkt niet. Wanneer mensen geen uit-
zicht meer hebben op betaald werk, is de sollicitatieplicht 
een nodeloze belasting die mensen verhindert om zich voor 
de maatschappij in te zetten middels vrijwilligerswerk. 

Dierenopvang
Initiatieven voor dierenopvang en de dierenambulance 
laten onze menselijkheid zien. Dieren die verwaarloosd 
worden of zorg nodig hebben vangen we op. Wanneer blijkt 
dat deze initiatieven hun taken niet goed kunnen uitvoeren, 
moeten we daar als gemeente in ondersteunen.

Kapvergunningen
Strengere regels rondom het kappen van bomen in eigen 
tuin zijn een vorm van betutteling. Het is goed om meer 
bewustzijn te creëren als het gaat om grondgebruik, natuur-
waarde en groen in de buurt, maar meer regelgeving gaat 
daar niet in helpen. 

Groen in het stationsgebied
Met alle ontwikkelingen in het stationsgebied is aandacht 
voor groen erg belangrijk. Dat is niet een kwestie van even 
een paar bomen planten, maar zorgen voor een doorlopend 
groen door de hele buurt. Denk aan tuindaken, parken, 
plantsoenen en verticale muurtuinen om te zorgen voor een 
verrijking van een levendig straatbeeld.

Vuurwerk
De drang om te controleren en verbieden is veel van 
onze gemeentelijke partijen niet vreemd, maar gaat niets 
oplossen. Vuurwerk is niet alleen leuk, dat moeten we 
onderkennen. Elk jaar liggen de brandwondencentra weer 
vol en vooral kinderen worden het slachtoffer van vuur-
werkongevallen met blijvend letsel. Wij zijn niet voor een 
vuurwerkverbod, wij gaan voor vuurwerkshows in elke wijk 
van Utrecht. Laat mensen zelf kiezen wat ze willen doen.

Restafval huishoudens
De Piratenpartij Utrecht is voor het belonen van mensen 
die minder restafval produceren door een korting op de 
afvalstoffenheffing te geven. Dat kan zorgen voor meer 
bewustwording, wel moeten we rekening houden met de 
mogelijkheden die we als gemeente aan onze inwoners 
bieden. In het centrumgebied is afval scheiden een stuk 
ingewikkelder dan in de andere wijken. Als de mogelijkheid 
tot meer scheiding en minder restafval er is, dan mag die 
echter best lonen bij gebruik.
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Folderreclame
Geen Ja/Ja-sticker? Dan geen reclamefolders in je brieven-
bus. Het is veel logischer dat mensen iets krijgen als ze daar 
om vragen dan om mensen iets op te dringen als ze het niet 
actief weigeren.

Hulp bij studiekeuze
De Piratenpartij Utrecht is voor het ondersteunen van 
begeleiding bij het maken van een studiekeuze als jongeren 
van de middelbare school af gaan. Dit voorkomt uitval in 
het mbo, hbo en wo. Daarnaast moeten we actiever scholen 
gaan aanspreken op suggestieve reclame. Om studenten te 
trekken, baseren scholen zich qua informatievoorziening 
meer en meer op gelikte folders met mooie termen, terwijl 
er amper aandacht is voor de achterliggende curricula, 
baankans na de opleiding en uitstroomverdeling.

Lerarenbeurs
Vanuit de overheid kunnen docenten een beurs krijgen 
voor bijscholing. Dit zorgt dat docenten bij blijven in hun 
vakgebied en zich blijven ontwikkelen, wat de kwaliteit van 
onderwijs ten goede komt. Wij zijn voor een gemeentelijke 
aanvulling op de lerarenbeurs: Onze naam als onderwijs-
stad moeten we eer aandoen en in Utrecht hebben we het 
grootste lerarentekort van het hele land.

Bed/bad/brood-regeling
Uitgeprocedeerde asielzoekers een slaapplek en een boter-
ham geven en vervolgens overdag de straat op sturen is niet 
wenselijk. Als inclusieve gemeente moeten we zorgen voor 
lokale uitbreiding van de bed/bad/brood-regeling en deze 
groep mensen niet behandelen als derderangs mensen.

Schoolontbijt
Eén op de zeven kinderen komt zonder ontbijt op school 
aan. Dit heeft diverse oorzaken, van geldgebrek tot gebrek 
aan aandacht en/of bewustzijn voor en over de gezondheid 
van het kind. Als gemeente moeten we onze jongste inwo-
ners altijd steunen en zorgen dat ze de kans krijgen zich te 
ontwikkelen. Daarom moeten we samen voorzien in een 
schoolontbijt voor kinderen op alle scholen.

Huurachterstand
Huurachterstanden zijn meestal een symptoom van een 
groter probleem. Mensen met een huurachterstand het huis 
uit zetten vergroot dat probleem, in plaats van dat het iets 
oplost. Daarom moet uithuiszetting bij huurachterstand niet 
mogelijk zijn.

Uitkeringen voor niet-Nederlandssprekenden
Er gaan vaker stemmen op om geen uitkeringen meer te 
verschaffen aan mensen die geen Nederlands spreken. We 
moeten echter niet vergeten hoe we dat systeem hebben 
ingericht. Iemand die moet inburgeren krijgt een zak geld 
van de gemeente, moet vervolgens zelf op een Nederlandse 
website uitzoeken wat die daarmee moet doen en is daarna 
overgeleverd aan particuliere taalscholen waar in veel 
gevallen amper sprake is van kwaliteitscontrole. We moeten 
inzetten op goede taalcursussen. Afdwingen werkt niet en 
werkt misstanden met louche taalscholen (en recentelijk 
ook een louche ambtenaar) in de hand.

Uitkeringsfraude
Uitkeringsfraude is uiteraard onwenselijk. Maar als we gaan 
inzetten op het stopzetten van uitkeringen bij fraude, bete-
kent dat ook dat we meer gaan controleren. Mensen die in 
een uitkeringssituatie zitten worden nu al gecriminaliseerd, 
terwijl het bij fraude procentueel om een klein percen-
tage gaat dat misbruik maakt van het systeem. De kosten 
van controle, zowel financieel als emotioneel, wegen niet 
op tegen de gelden die we op die manier zouden kunnen 
‘besparen’.

Verplichte tegenprestatie in de bijstand
‘Verplichte tegenprestatie voor uitkeringen’ is een gedrocht 
van een maatregel. Niet alleen bezetten we daar functies 
mee waar we mensen gewoon voor in dienst horen te 
nemen, ook belemmeren we mensen om actief door te gaan 
met zoeken naar werk wat bijdraagt aan hun leven en onze 
maatschappij. Daarom zijn wij tegen de verplichte tegen-
prestatie.

Utrecht centrum autovrij
Een autovrij centrum is een mooi ideaal – mits daarbij wel 
rekening gehouden wordt met de inwoners en onderne-
mers in het centrum. Het centrum moet een doorgaande 
route houden en toegankelijk blijven voor bevoorrading en 
bijvoorbeeld verhuizingen.

Autoverbod bij scholen
Voor tweeverdieners in goede wijken met scholen in de 
directe omgeving is het een koud kunstje om de kinderen 
met de bakfiets naar school te brengen. De partij die echter 
roept om een autoverbod bij scholen gaat compleet voorbij 
aan mensen die in een andere situatie zitten. Ja, we moeten 
de scholen veilig houden. Maar we kunnen ouders niet 
beperken in hun mogelijkheden om hun kinderen op school 
te krijgen. Daarom zijn wij tegen een autoverbod.

Parkeervergunning voor mantelzorgers
Het is een goed idee om te zorgen dat mantelzorgers zo min 
mogelijk beperkingen ondervinden wanneer zij zorg verle-
nen. Financieel mag er al helemaal geen beperking worden 
opgelegd. Daarom zijn wij voor gratis parkeervergunningen 
voor mantelzorgers bij langdurige zorg. Alternatief kunnen 
we ook parkeerkosten voor mantelzorgers declarabel ma-
ken bij de gemeente.

Nachtbussen
Een bruisend nachtleven heeft goede ontsluiting nodig. Met 
meer nachtbussen verklein je de concentratie van mensen 
die in een keer de straat opgaan om naar huis te gaan, wat 
bijdraagt aan het tegengaan van onrust. Daarnaast zullen 
mensen dan minder lang hoeven te wachten, waarmee ze 
ook veiliger zijn.

Anoniem solliciteren
Anoniem solliciteren is een reactie op discriminatie in onze 
samenleving. Discriminatie lossen we echter niet op door 
mensen hun naam en andere gegevens te laten verbergen. 
We mogen allemaal trots zijn op wie we zijn. Daarom zijn 
wij tegen anoniem solliciteren en voor een brede aanpak 
van discriminatie.
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Erfpacht
De erfpacht is een middeleeuwse constructie die niets 
bijdraagt aan de zelfstandigheid van onze inwoners. In een 
keer afschaffen is financieel en praktisch niet haalbaar, 
maar dit systeem moet verdwijnen. Daarom is Piratenpartij 
Utrecht voor afschaffing van erfpacht bij verkoop van een 
woning. Verkoopt iemand zijn of haar woning, dan koopt de 
nieuwe eigenaar in een keer zowel het huis van de vorige 
eigenaar als de grond van de gemeente.

Parkeerplekken 
Wanneer je de beschikking hebt over een eigen oprit en een 
bakfiets, is het erg gemakkelijk om te roepen dat het aantal 
parkeerplekken moet worden teruggebracht om het OV te 
stimuleren. Hiermee spannen we echter het paard achter de 
wagen: Om het OV te stimuleren is er een beter OV-netwerk 
nodig, met goede dienstregelingen en bereikbaarheid van 
heel Utrecht. Zolang dat niet op orde is, helpen dergelijke 
schijnmaatregelen niemand.

Geen verbod op evenementen met dieren
Dierenwelzijn is heel belangrijk. Gelukkig bestaan er goede 
regels over het welzijn van dieren bij evenementen; met 
verbieden creëer je geen bewustzijn. Laten we vooral per 
situatie blijven kijken wat er aan de hand is, zodat we reke-
ning kunnen houden met mens en dier.

De gemeente als werkgever: zekerheid en eerlijkheid
Als gemeente moeten we afstappen van het flexcontract. 
Waardering voor werk is belangrijk, en dan moet je je werk-
nemers niet behandelen als wegwerpartikelen.

Wegversmalling
Bepalen of wegen wel of niet versmald worden kun je niet 
zonder context doen. Of wegen versmald moeten worden is 
compleet afhankelijk van de situatie ter plekke. We willen 
niet dat wegen vastlopen waarbij het gebrek aan door-
stroom juist weer zorgt voor meer luchtvervuiling. 

Lastenverlichting
In onze gemeente zijn er partijen die geloven dat het een 
goed idee is om meevallers in de gemeentekas te gebruiken 
voor korting op de belastingen. Dat klinkt leuk, maar is voor 
iedereen een sigaar uit eigen doos. Wij stemmen voor onze 
gemeenteraad op basis van wat partijen willen bereiken. 
Als er dan een meevaller is, moet dat geld gebruikt worden 
om die doelen te behalen, en daarnaast te zorgen dat we 
ook genoeg reserve hebben voor als het een keer tegen zit.

Subsidieverstrekking afhankelijk van diversiteit
We zijn allemaal tegen discriminatie. Maar we moeten wel 
goed kijken welke maatregelen we nemen om dat tegen te 
gaan. Eisen stellen aan de diversiteit van personeel in een 
bedrijf voor subsidieverstrekking is de wereld op zijn kop. 
Wat we moeten doen is subsidies intrekken wanneer be-
drijven zich schuldig maken aan discriminatie. Eerst uitgaan 
van het goede, en alleen het slechte bestraffen.

Onderhoud van kerken
Gebouwen met een monumentenstatus krijgen momenteel 
al geld uit subsidies voor onderhoud. In onze gemeente 
is er echter ook een partij die meent dat christelijke en 
katholieke kerken daarin belangrijker zijn. Laten we vooral 
blijven uitgaan van gelijkheid en onze naasten liefhebben 
zoals onszelf: gelijke monniken, gelijke kappen. 

Witte en zwarte scholen
In het programmadeel over radicalisering benoemen we 
witte en zwarte scholen als een onderliggende oorzaak 
van radicalisatie. Mensen dwingen om in hun eigen buurt 
naar school te gaan staat echter haaks op het recht op vrije 
schoolkeuze. Wij zijn tegen afdwingen, en voor samen 
oplossen. 

Taxi’s in het centrum
Taxiplekken in het centrum moeten zichtbaar zijn en goed 
bereikbaar blijven voor iedereen. Meer taxiplekken toe-
voegen heeft geen zin: de doorstroming is nu goed en er is 
nooit gebrek aan een taxi.

Kinderen met handicap op reguliere scholen
We moeten ervoor waken dat we mensen niet allemaal in 
eenzelfde pasvorm proberen te dwingen. De Wet Passend 
Onderwijs voorziet al in de mogelijkheid tot het volgen van 
regulier onderwijs, maar we moeten niet ontkennen dat er 
altijd behoefte zal zijn aan gespecialiseerd speciaal onder-
wijs. Daarom zijn wij tegen afdwingen van het volgen van 
regulier onderwijs.

Zwarte piet
De Piratenpartij is tegen racisme in elke vorm. Stelling 
kiezen in het pietendebat draagt bij aan polarisatie: beide 
kampen overschreeuwen elkaar en raken verward in dis-
cussies over racisme. De discussie gaat niet over of men-
sen die Sinterklaas vieren racistisch zijn, maar over dat de 
‘karikatuur zwarte piet’ racistisch is. Het is niet dat je door 
te kiezen voor een traditie gelijk een racist bent, en daar 
moeten we elkaar meer in respecteren. Laten we het debat 
op een goede manier voeren, geen monoloog tegen mono-
loog maar een dialoog, waarbij we de kinderen niet belas-
ten met deze discussie maar gewoon fijn Sinterklaas laten 
vieren. Het gaat hier niet om het sinterklaasfeest thuis; het 
gaat hier om de gemeentelijke viering. De gemeente moet 
zorgen dat het een Sinterklaasfeest voor iedereen is. Dat 
kan mét piet, zonder racisme.
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