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De nieuwe burgemeester
van Utrecht?

?

Utrecht zoekt een nieuwe burgemeester, wat voor iemand moet dit zijn?
Ruim 1000 Utrechters reageerden op onze oproep om mee te denken.
Dat deden ze via de website, sociale media, e-mail, wenskaarten in
scholen, wijkbureaus, bibliotheken, het stadhuis en stadskantoor.
De veelgenoemde wensen en ideeën lees je hier!

De burgemeester is…
	
Jong: dat past bij het karakter van de stad.
	
Vrouw: dat vinden veel inwoners wenselijk.
	
Onafhankelijk: de persoon is onpartijdig, staat boven
de politieke partijen en tussen de mensen.
	
Representatief: de persoon vertegenwoordigt Utrecht
met al haar wijken en inwoners.
Ervaren: de persoon heeft ervaring met besturen.

Het karakter van de burgemeester is…
	
Toegankelijk: is makkelijk benaderbaar en heeft een open
houding richting andere mensen en hun meningen en gevoelens.
Sociaal: heeft oog voor de medemens en leeft mee met anderen.
	
Charismatisch: heeft aantrekkingskracht en uitstraling,
is zichzelf en kan op een natuurlijke manier inspireren.
Krachtig: aanwezig, besluitvaardig en houdt van doorpakken.
Integer: geeft het goede voorbeeld, is open en vertelt
het hele verhaal.

Kinderen willen graag dat
de burgemeester ook...
Aardig, eerlijk en serieus is.
Luistert naar iedereen.
Goed kan uitleggen.
Netjes gekleed is.
Meer groen en sport- en speelplekken wil.

De stijl van de burgemeester is…
Betrokken: heeft hart voor Utrecht.
	
Onder de mensen: weet wat er speelt, is er voor
alle Utrechters en verliest kwetsbaren, jongeren en
ondernemers niet uit het oog.
	Verbindend: bouwt een relatie op met alle
Utrechters, luistert goed naar ze en gaat op zoek
naar gemeenschappelijke belangen en behoeften.
	Daadkrachtig: houdt van doorpakken en kan
snel beslissingen nemen.
	Visionair: streeft naar vernieuwing en denkt
steeds na over hoe het beter kan.

De burgemeester zet zich in voor...
	De leefbaarheid van de stad. De belangrijkste punten voor de
kwaliteit van leven en werken in de stad zijn:
> Wonen: aandacht voor voldoende en betaalbare woningen.
> Groen: aandacht voor milieu, natuur en duurzaamheid.
> Veiligheid: aanpak van criminaliteit en overlast.
	Alle Utrechters
>	
Iedereen moet kunnen deelnemen, ongeacht geslacht,
leeftijd of herkomst. Verschillen worden niet alleen
gerespecteerd maar ook gewaardeerd en benut.
>	
Iedereen moet zich betrokken voelen en invloed uit
kunnen oefenen op wat de gemeente doet.
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