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Utrecht barst van de betrokken, talentvolle en ondernemende mensen die zich inzetten om de stad 
mede vorm te geven. Mensen met veel kennis, expertise én ervaring als inwoner van de stad. 
Initiatiefnemers die met grote inzet en maatschappelijk ondernemerschap samen met de overheid de 
stad maken. De gemeente gaat met die initiatiefnemers samenwerken aan een bruisend en florerend 
Utrecht. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van maatschappelijke meerwaarde: kwaliteit 
van leven en leefomgeving, verbondenheid, duurzaamheid, economische vitaliteit en zeggenschap van 
stadsbewoners over de eigen omgeving.
 
Aan de volgende concrete zaken gaan de politiek en lokale initiatiefnemers samen invulling geven:

1. op waarde schatten van kennis en expertise die inwoners inbrengen vanuit hun achtergrond en kennis
van hun omgeving. Dat kan zich vertalen in directe zeggenschap van inwoners van de stad over de eigen 
omgeving en over de daarvoor beschikbare middelen (zoals het  systeem van buurtbegrotingen dat 
wordt toegepast in Amsterdam Oost).

2. initiatiefnemers en actieve inwoners van Utrecht krijgen betere toegang tot de netwerken en 
onderhandelingstafels waar belangrijke beslissingen over de stad worden voorbereid en genomen en 
middelen worden verdeeld. Meer inzichtelijkheid, transparantie en relevantie van gemeentebegrotingen 
is daarvoor een voorwaarde.

3. mogelijk maken dat aanvragen voor steun door maatschappelijke initiatieven uit een combinatie van
gemeentelijke fondsen kan worden gehonoreerd, waaronder de leefbaarheidsbudgetten, ondernemers-
fondsen, creatieve en culturele fondsen, gebiedsontwikkelingsgeld en gelden voor beheer en onderhoud 
in de wijk. 

4. ontwikkelen van een systeem van maatschappelijk aanbesteden, waarbij lokale initiatiefnemers betere
toegang krijgen tot gemeentelijke opdrachten en voorzieningen. Voor inspiratie zie het pakket van buurt-
rechten dat is opgesteld door het Landelijk Samenwerkingsverband voor Actieve bewoners (LSA). 

5. verankeren van de hierboven gegeven definitie van maatschappelijke meerwaarde in het lokale beleid
ten aanzien van grond en vastgoed, met als doel de toegankelijkheid van grond en vastgoed voor maat-
schappelijke initiatieven te vergroten.  

6. organiseren van regel- en dialoogtafels waar uiteenlopende belanghebbenden samen obstakels rondom
regelgeving omzetten in een beter en meer stimulerend systeem van speelruimte, regelgeving en hand-
having. 

7. realiseren van een toegankelijke en transparante organisatiecultuur binnen de gemeente en daarmee 
samenwerkende instanties die bijdragen aan het samen maken van de stad.

Het gemeentebestuur en initiatiefnemers zorgen dat deze acties de hele stad ten goede komen en 
bouwen samen aan een breed draagvlak onder deze ambities. 

samen maken we de stad


