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Divers. Dynamisch.
Dichtbij. Dit is Utrecht.
Diversiteit is wat Utrecht typeert. En dat komt door de veelheid aan culturele achtergron-
den en de verscheidenheid van onze wijken. Dankzij onze mix van jong en oud, natuur en 
cultuur, centrale ligging en goede bereikbaarheid, is Utrecht een aantrekkelijke stad om 
te wonen en te werken. Voor wie al generaties lang in Utrecht is geworteld én voor wie 
Utrecht voor het eerst ontdekt. 

Op het knooppunt van wegen, spoor en water, te midden van een grote diversiteit aan land-
schappen, ligt Utrecht. In het hart van ons land. Op deze strategische plek verbindt zij de 
Randstad, Nederland en Europa. Al eeuwenlang vormt onze stad een centraal trefpunt voor 
cultuur, kennis en werkgelegenheid. Niet voor niets is Utrecht deel van een van de meest 
competitieve regio’s van Europa. 

En Utrecht blijft zich ontwikkelen. Op het Utrecht Science Park zijn toonaangevende bedrij-
ven en onderzoeksinstituten gevestigd op het gebied van life sciences, duurzaamheid en 
gezondheid. Steeds vaker wordt daarbij samengewerkt met de maakindustrie op Lage Wei-
de. De dynamiek is ook terug te zien in onze innovatieve bouwprojecten, het groeiend aantal 
voorzieningen en onze verbeterde bereikbaarheid voor fiets en openbaar vervoer. Dat samen 
maakt Utrecht. 



Verantwoord groeien
Utrecht is met reden de snelst groeiende stad van het land. Het heeft het karakter en de voor-
zieningen van een grote stad, en is toch overzichtelijk en bereikbaar. Maar bij groei hoort soms 
ook groeipijn. Juist die zaken die Utrecht zo aantrekkelijk maken, kunnen daarmee onder druk 
komen te staan. Zowel ruimtelijk, als maatschappelijk geeft dit uitdagingen. En dus is het van 
belang dat de gemeente leefbaar en bereikbaar blijft. Dat er sociale samenhang is. Dat er in 
de toekomst genoeg werkgelegenheid is voor alle inwoners. En dat er voldoende huisvesting 
is, maar het wel prettig wonen blijft in toegankelijke, groene wijken. Met landschap en natuur 
blijvend nabij en aandacht voor duurzaamheid. Om alle Utrechters een thuisgevoel te geven. 
Maar ook om iedereen te blijven verwelkomen die hier werkt, winkelt of passeert. Kortom: we 
willen verder ontwikkelen mét zorgvuldige bescherming van dat wat Utrecht Utrecht maakt. 

Dit is onze burgemeester.
Als burgemeester van Utrecht omarm je de schaalsprong én zorg je ervoor dat iedereen mee 
kan doen. Je ziet kansen om onze sterke positie verder uit te bouwen en je bundelt daarbij 
de krachten van alle Utrechters. Tegelijkertijd heb je gevoel voor de knelpunten die met groei 
gepaard kunnen gaan. En vooral: wat dat met mensen kan doen. 

Een palet aan vaardigheden is on-
misbaar in alle rollen die je als bur-
gemeester van Utrecht hebt. In de 
samenleving, als portefeuillehouder 
Openbare Orde en Veiligheid, als 
regioburgemeester van de politie- 
eenheid Midden-Nederland en in de 
Veiligheidsregio. Maar ook als voor-
zitter van de raad en het college, in 
regionale verbanden als de U10 en 
als ambassadeur in Den Haag en 
daarbuiten. 

Om die rollen goed te kunnen vervul-
len, blinkt onze burgemeester uit in 
invoelend communiceren en verbin-
den, doordacht en doortastend op-
treden en navolgbaar handelen.
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Invoelend communiceren en verbinden

Je brengt verschillende perspectieven bij elkaar. Je spreekt taal die ver-
bindt en ons vooruit helpt. Op het podium, maar ook aan de keukenta-
fel. Je recht je rug voor mensen die moeite hebben om mee te komen 
en vertolkt de stem van degene die niet aan tafel zit. Wanneer het debat 
in de stad polariseert, ga je erop af. Inwoners die zich niet gekend voe-
len, zoek je op. Zo breng je samenleving en bestuur in contact. 

Openheid en sensitiviteit kenmerken jouw stijl. Bij gevoelige inciden-
ten communiceer je met daadkracht maar ook met fijngevoeligheid. 
Door goed te luisteren, rustig te reageren en consequent te handelen, 
zorg je ervoor dat we ook ingrijpende gebeurtenissen een plek kun-
nen geven.

Op het niveau van de raad stuur je aan met betrokkenheid en sensiti-
viteit. Wat je ophaalt in de stad, neem je mee naar de bestuurlijke are-
na. Je houdt ons scherp door aandacht te vragen voor verschillende 
perspectieven. Zo behoed je ons voor tunnelvisie en zorg je ervoor 
dat belangen van inwoners in beeld zijn. Met jouw inzet functioneert 
het college als collegiaal bestuur. Je bevordert dat de gemeenteraad, 
als hoofd van de gemeente, al zijn taken kan waarmaken.

Doordacht en doortastend optreden

Of het nu gaat om de positie van Utrecht in de regio en daarbuiten, de 
veiligheidsopgave van de stad of kansen voor de samenleving: onze 
burgemeester treedt doordacht en doortastend op. Gericht op de lan-
ge termijn overzie je wat er moet gebeuren en stippel je – samen met 
anderen – de beste route uit. Ook als het spannend wordt. Dankzij 
oprechte interesse in anderen en een scherp observatievermogen, 
snap je hoe de (politiek-bestuurlijke) verhoudingen liggen. En handel 
je daarnaar. Je overbrugt tegenstellingen en weet concrete resultaten 
te boeken. Charmant en met gezag. Nationaal en internationaal breng 
je Utrecht en de regio onder de aandacht, met slim gebruik van je 
netwerk. 

Samen met de politie en het Openbaar Ministerie sta je voor de vei-
ligheid van Utrecht en neem je besluiten die nodig zijn. Denk aan het 
bestrijden van ondermijnende (drugs)criminaliteit, het tegengaan van 
verstoringen van de openbare orde of het faciliteren van demonstra-
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ties. In het college leg je actief en met visie verbindingen tussen beleidsthema’s. En mocht de 
constructieve sfeer en samenwerking in de raad of het college onder druk komen te staan, 
dan kaart je dat aan en onderneem je actie.

Navolgbaar handelen

Als burgemeester kun je voor ingewikkelde keuzes komen te staan. Situaties waarin niet direct 
duidelijk is wat het beste is om te doen, maar waarin besluitvaardigheid onontbeerlijk is. Je 
neemt hierin een eigenstandige positie in, maar je werkt niet solitair. Utrecht trekt graag samen 
met je op. Het realiseren van resultaten kan dan ook niet zonder het zoeken naar draagvlak. 

Je bent daarbij navolgbaar en consequent in je handelen, onderbouwt de stappen die zijn 
gezet en legt uit hoe keuzes tot stand zijn gekomen. Bijvoorbeeld wanneer het demonstra-
tierecht een bedreiging vormt voor de openbare orde en veiligheid. Of wanneer je gebruik 
maakt van je bijzondere bevoegdheden zoals het inzetten van noodverordeningen, gebieds-
verboden of flexibel cameratoezicht. Maar ook wanneer het belang van de stad en de regio 
niet gelijk oplopen. In dergelijke situaties kun je je beslissingen richting gemeenteraad, regio 
én samenleving helder verantwoorden. Transparant. Duidelijk. Eerlijk. Je organiseert je eigen 
tegenspraak en hebt een gezond relativeringsvermogen. Doordat je alle relevante partijen 
deelgenoot maakt van je overwegingen en je kwetsbaar opstelt, creëer je begrip voor lastige 
besluiten. 

Tot slot
Wij zoeken een burgemeester die thuis is in 
Utrecht en kiest voor onze stad. Een burge-
meester die heeft bewezen met veel bijltjes 
te kunnen hakken. Besturen heb je geleerd 
door te doen en van fouten durf je te leren. 
Je levenservaring stelt je in staat tot authen-
tiek en oprecht leiderschap. 

Onze uitdagingen zijn talrijk en we beseffen 
dat we veel vragen van onze nieuwe burge-
meester. Wat je doet, doe je graag goed. Lie-
ver dat dan alles een beetje. Daarom zoeken 
we iemand die de rol van burgemeester met 
zelfbewustzijn vormgeeft. Iemand die eigen 
accenten en prioriteiten durft te leggen in 
ons rijke palet aan opgaven. In constructief 

overleg met raad en college én met heldere 
uitleg aan de samenleving. 

Kortom: Je handelt met praktische wijs-
heid, bent zelfbewust en laat zien wat je 
doet ten dienste van anderen. Zichtbaar, 
energiek en benaderbaar. Zo sta je sym-
bool voor het vertrouwen in onze geza-
menlijke toekomst. Voor alle Utrechters. 

Meer informatie over Utrecht en haar uitda-
gingen is terug te vinden op www.utrecht.nl. 

Een assessment kan onderdeel uitmaken 
van de procedure. 
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