Vragen voor Groen Links
1. Wijk/ buurtenquête:
a. Wil GL, mbt onze buurt/ wijk enquête zich committeren en punten overnemen die een
tweederde meerderheid, of meer, genieten. Ze het liefst direct in de raad proberen in
te brengen en als dat niet lukt opnemen in je verkiezingsprogramma?
b. Wil GL ons platform steunen volgend jaar in onze ambitie om de wijk een helder
geluid te geven door een dergelijke enquête weer uit te voeren? Een enquête waar
de verschillende buurten rechtstreeks, hun vragen mogen laten opnemen,
Dit zullen wij zelfstandig uitvoeren.
2.

Participatie

a. Hoe kijken jullie aan tegen burgerparticipatie?
Wat is voor jullie burgerparticipatie?
b. Er bestaan veel verschillende definities en beelden over burgerparticipatie, hoe
zouden jullie dat omschrijven?
c. Is dat iets waar jullie een belangrijk onderdeel van maken in een komend
partijprogramma?
d. Wat hebben jullie de afgelopen collegeperiodes gedaan om burgerparticipatie te
activeren?
e. Gaan jullie de komende collegeperiode iets anders doen dan wat er nu gebeurt en
wat jullie in afgelopen collegeperiodes hebben gedaan?
f. Wij als 'wijkplatform' proberen alle buurten te voorzien van een eigen geluid, een
eigen buurtcomité/vereniging. Zodoende meer mensen en niet minder mensen
toegang geven tot een stem die gezien en gehoord kan worden. Kortom mee laten
participeren. Hoe staat GL tegenover deze ontwikkeling?
g. Wat zijn jullie verwachtingen van het wijkplatform de komende periode?
h. Wat ging goed en wat kan beter met betrekking tot de samenwerking tussen GL en
het wijkplatform.

3. Wijk specifieke problemen -- geen uitdagingen -- het zijn echt problemen.
Wil GL een keihard verkiezing standpunt innemen over deze wijkproblemen?
a. Rijrichting Valetonlaan omdraaien: Momenteel is de hele omliggende wijk ontwricht.
b. Geen wolkenkrabbers in Voordorp: gebouwen moeten voldoen aan wensen van
bewoners mbt 'passend in buurt architectonisch structuur' (bouw passend in de
omgeving).
c. Wil GL zich inzetten om de al sinds jaren bestaande enorme verkeersdruk op de
Koekoekstraat te verminderen? Er rijden te veel, te zware en te snelle (vracht) auto’s.
Het inrichten als fietsstraat heeft 5 jaar geleden de problemen niet opgelost,
integendeel. Om deze problematiek aan te kunnen pakken moet er snel gehandeld
worden: de herinrichting van de Weerdsingel Oostzijde tot fietsstraat kan een
structurele oplossing blokkeren.

d. De Blauwkapelseweg is een van de weinige zogenaamde inprikpunten voor verkeer
in noordoost. Hierdoor krijgt de straat, de omwonenden, het griftpark met
kinderboerderij en algehele leefomgeving veel te verduren door overlast, snelheid,
vervuiling, trillingen en lawaai. Het is nog een van de weinige 50km/u wegen in het
centrum. Tegelijkertijd dient deze weg als toegangspoort voor Utrecht, en zouden
daarmee uitstraling, groen en veiligheid bovenaan moeten staan. Tot op heden is er
zelfs na druk van meer dan 200 handtekeningen van bewoners en belanghebbenden,
en verscheidene artikelen in de media nog weinig gedaan om hier evenwicht in te
bereiken. Wij als bewoners van de Blauwkapelseweg staan klaar om mee te denken
over oplossingen, en op deze manier recht te doen aan de nu lijdende omgeving. Wil
de GL daarin helpen?
e. Wat heeft/ gaat GL doen mbt ervaren overlast in het Griftpark. Jullie zijn ontzettend
goed bezig geweest. We zien graag concreter maatregelen mbt het ervaren onveilig
gevoel en geluidsoverlast. Welke maatregelen willen jullie treffen?

4.

Energie Duurzaamheid Mobiliteit

a. Wil GL zich committeren mbt het doorzetten van het Wijkplatform initiatief “Buurt
Energie Duurzaamheids Groepen” in Noordoost? Hier geven we de regie terug naar
bewoners 'en' we betrekken allerlei politieke partijen. Alle politieke partijen mee laten
denken en beslissen met bewoners achten wij als essentieel om voorwaarts te gaan.
b. Wat vindt GL van de RSU?
c. Wat zien jullie aan kansen voor GL als het gaat om de energietransitie in Utrecht en
de voortrekkersrol die NO daarin speelt?
d. De auto wordt langzaam uit de stad verdreven, komt er volgens jullie beter openbaar
vervoer stelsel zoals snelle trams of city jets?
e. Het wijkplatform NO heeft een reactie gestuurd op het mobiliteitsplan. Wat vindt GL
van deze reactie?
f. Gaat u burgers ondersteunen in het opvangen van hoge energielasten en hoe gaat u
dit doen?

5.

Democratie

a. Wat gaat GL doen met betrekking tot het feit dat het college raadsbesluiten niet
uitvoert? Niet zeggen:” wij als partij zullen dat nooit doen”. Het wordt door allerlei
partijen gedaan. Wat voor nieuws gaat de SP bedenken om te garanderen dat
besluiten wel uitgevoerd worden?
b. In Amsterdam is eindelijk een referendum mogelijkheid ingevoerd. Burgers kunnen dit
gebruiken om de politiek te corrigeren en onwenselijk gedrag te laten aanpassen. Als
GL dat geen goed middel vindt… welk middel dan wel? Geen wollig verhaal, maar
echt iets wat burgers kunnen gebruiken en erop kunnen rekenen. Een twee jaar lang
slepend conflict, zoals De Gaard, moet/ mag niet gebeuren. Maar de burger heeft
geen enkele andere optie. Wat stellen jullie dan wel voor als we geen Amsterdams
referendum mogen?

c. Alle burgers worden mondiger. Ze willen meer kunnen zeggen ipv 1 maal per 4 jaar,
hoe staat GL tegenover deze ontwikkeling?
d. Indien positief: hoe gaan jullie dit/hen faciliteren? Gaan jullie echt iets doen of worden
dergelijke geluiden overgelaten aan hun lot totdat ze eventueel radicaliseren.
(Zien we gele vestjes hier ook straks?)
e. Hoe staat GL tegenover de wens van Noordoosters om een Burgerraad op te zetten?
En wat verwachten jullie van een burgerraad.
6. Woningnood
a. Wat is jullie visie op de woningnood en de huidige kansen op de woningmarkt?
b. Wat gaat GL doen voor de ongelukkige jongeren in Utrecht?
c. Is GL voor een hervorming van regels over, ‘woningdelen’ om de dramatische
woningcrisis voor starter en studenten deels te lossen.
d. Een van onze enquêtevragen is: meer bebouwing binnen- of buiten de stad. Hoe
willen jullie met het antwoord op deze vraag omgaan?
e. We willen een wijkwerkgroep opzetten om bouwlocaties te onderzoeken. Dit is een
voorstel van Bullent van de PVDA en Eric van de VVD geweest. Als hier goed
gereageerd wordt, willen jullie je dan committeren om een raadslid hieraan te
koppelen
f. Wat gaan jullie doen om de bouw van de sociale huursector woningen te vergroten?
g. Een van vragen van de enquête is: Het gezamenlijk oppakken van de mogelijkheid
om grote Tiny Houses parken te bouwen om hierdoor doorstroming in stad op gang
te brengen. Als de wijk positief reageert, hoe willen jullie dan daarmee omgaan?
h. In andere steden wordt de verkoop van sociale huurwoningen aan
investeringsmaatschappijen gemaximeerd/verboden.
Kan GL zich daarin vinden en wil GL dit ook aan banden leggen?
i. Om alle partijen een eerlijke kans te geven op de woningmarkt van de sociale
huursector en de wijken met sociale huurwoningen een bredere samenstelling van
mensen met een andere achtergrond te creëren:
Momenteel krijgen bepaalde groeperingen voorrang bij de huisvesting; Hoe zouden
jullie het vinden om de toewijzing via een “invoeg systeem”te laten verlopen: 1 van de
ene groepering, vervolgens 1 van een andere groepering enzovoorts. Hoe staan jullie
tegenover een dergelijk plan?

