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Bericht uit de toekomst. Student & Starter brengt eenmalig 
deze toiletkrant uit. We maken een sprongetje in de tijd - wat 
voor stad zou Utrecht zijn als wij ons sterk maken voor de 
stem van studenten en starters in de gemeenteraad?
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Man parkeert fiets tegen boom
Een man uit Utrecht heeft zaterdag-
nacht zijn fiets tegen een boom gepar-
keerd.  Een oplettende voorbijganger 
zag hoe de man zijn fiets tegen de 
boom parkeerde en  schakelde ver-
volgens de politie in. ‘Onverklaarbaar’, 
reageert de ooggetuige, ‘wie doet nou 
zoiets?’

Overlast huisjesmelkers Leiden
In Leiden stijgt het aantal klachten van 
studenten die te maken hebben met 
een malafide huurbaas. De stijging 
is een gevolg van vertrekkende huis-
jesmelkers uit Utrecht, waar de kamer-
prijzen flink gedaald zijn. Bovendien 
vallen er door strengere controle in 
Utrecht geen huisjes meer te melken.

Google stopt met  Google Glass
 Na 20 jaar het meest succesvolle pro-
duct te zijn geweest kan het bedrijf niet 
meer concurreren met de komst van 
de 3D helm. ‘Het blijft een nostalgisch 
product’, aldus de directeur, ‘we rich-
ten ons nu op de toekomst.’ Eerder wa-
ren er al geruchten dat Google werkt 
aan een vliegende auto.

Bijna geen Utrechtverlaters
Uit recente cijfers van het CBS blijkt 
dat bijna geen enkele student die naar 
Utrecht komt om te studeren, daarna 
de stad weer verlaat. Wethouder Keve-
lam: “Eindelijk een verklaring voor die 
financiële meevallers”. De kennis die 
studenten in hun stad opdoen, wordt 
nu behouden en benut.

Student & Starter mag zich officieel 
de grootste partij van Utrecht noe-
men. De partij behaalde tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen giste-
ren 20 zetels. Een winst van 17 ze-
tels sinds de partij 20 jaar geleden 
voor het eerst aan de gemeente-
raadsverkiezingen mee deed. 

‘Ongelofelijk’, aldus de lijsttrek-
ker, ‘we wisten dat we er goed voor 
stonden, maar dit hadden we echt 
niet verwacht.’ De partij heeft de 
afgelopen jaren jaar veel teweeg ge-
bracht in de gemeenteraad. Zo is het 
kamertekort volledig opgelost, is de 
doorstroom naar starterswoningen 
grondig verbeterd en is de jeugd-
werkloosheid in Utrecht lager dan 
ooit. Daarnaast is er veel geïnves-
teerd in zorg, duurzaamheid, cultuur 
en sport. 

De zege is opvallend, zeker met 
een naam als Student & Starter, maar 
ook de rest van de bevolking van 
Utrecht heeft er alle vertrouwen in 
dat Student & Starter hun belangen 
het beste in de Utrechtse raad zal 
vertegenwoordigen.

Monsterzege voor Student & Starter: twintig zetels

&

Terug naar het heden - stem op 19 maart 2014 op Student & Starter!

De presentatie van de nieuwe partij in 2013. Foto: Hiske Midavaine

Samen met Victor H. Jansen 
Schipper blikken we terug op 
de eerste campagne van de 
grootste partij van Utrecht. 

“De eerste campagne was een 
typisch geval van ‘learning while 
doing.’  Alles waar partijen normaal 
een jaar voor uittrekken, hadden 
wij slechts een paar maanden voor. 
Strategie uitstippelen, kandidaten 
werven, fondsen werven... Het was 
ontzettend druk en soms ook erg 
stressvol als campagneleider. Ik 
zette alles op pauze en stortte me 
op de partij. Daarnaast moest ik als 
de nummer twee op de lijst debat-
ten doen, en in die voorbereiding 
ging ook tijd zitten. Heel leerzaam 
allemaal, het was het ook zeker 
waard. 

Het daaropvolgende raadswerk 
was wel even wennen, maar vond 
ik erg leuk om te doen. Ik ben er-
van overtuigd dat politiek op lo-
kaal niveau zeer geschikt is voor 
het verbeteren van mensenlevens. 
Je kunt namelijk heel concreet din-
gen aanpakken, en dat trekt me.

Sinds mijn raadslidmaatschap 
tussen 2014 en 2016 ben ik vooral 
druk geweest met Student & Star-
ter als vereniging uit te bouwen. 
Veel contacten leggen tussen stu-
dentenverenigingen, onderwijsin-
stellingen en gemeente. Dat heeft 
veel tijd en moeite gekost, maar 
uiteindelijk heeft het er ook voor 
gezorgd dat we alle verkiezingen 
daarna gewonnen hebben.“

Foto: V. H. Jansen Schipper in 2013

Google opent Utrechtse vestiging
Utrecht heeft de primeur.  Goog-
le opende zaterdag haar eerste 
winkel in Nederland, namelijk in 
de Utrechtse binnenstad. Google 
sprak in haar persbericht van een 
bijzonder gunstig vestigingskli-
maat. 

Dat vestigingsklimaat is onder 
meer te danken aan de jonge inno-
vatieve bedrijven die de afgelopen 
jaren sterk in opmars zijn. Dit is een 
direct resultaat van het werk van col-
legepartij Student & Starter. De hele 
stad lijkt daar nu van te profiteren. 

Naast dat er nu een Google Shop te 
vinden is, wil het bedrijf intensief 
samenwerken met studenten uit de 
regio. Google gaat met studenten 
van de HU en UU nieuwe apps ont-
wikkelen. 

Het Nederlandse Google is daar-
mee één van de jongste bedrijven 
van Nederland. Nu Google haar pij-
len heeft gericht op Utrecht lijkt het 
een kwestie van tijd voordat meer 
grote, internationale bedrijven zich 
in Utrecht vestigen.

Overvolle trams leiden tot problemen
Ondanks het feit dat de concessie van de 
tramlijn is overgenomen door een nieuwe 
vervoerder lijken de problemen van over-
volle trams naar de Uithof nog niet opge-
lost. Voornamelijk in de spits is het iedere 
dag extreem druk. Studentenvakbond 
VIDIUS vindt de situatie zorgwekkend en 
blijft pleiten voor meer en langere trams. 
Meehelpen? Kijk op vidius.nl/besturen.

(Advertentie)

De Cambridgebar
De gezelligste bar op de uithof, 

voor en door studenten.

Het perfecte Heineken Star Serve 
biertje voor maar  

Cambridgelaan 901 
www.cambridgebar.nl

(Advertentie)
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