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Sinds maart 2014 hebben wij, Student & Starter, 
voet aan de grond gekregen in de Utrechtse ge-
meenteraad. Onze nr. 1, Steven Menke, heeft na-
mens onze partij plaats genomen in het stadhuis.

Gemeenteraadslid zijn is een eervolle en uitda-
gende functie. Over alles moet je je informeren 
en een standpunt innemen. Dit terwijl voor- en 
tegenstanders van een voorstel er vaak alles aan 
doen om je te overtuigen. Gelukkig denken veel 
leden van Student & Starter met mij mee.

We zijn nu druk bezig met het uitbouwen van 
onze vereniging en daar willen we jou graag bij 
hebben. Word lid, ga bij een van onze commis-
sies. Jij bent tenslotte de toekomst van Utrecht, en 
wie weet wel mijn opvolger als raadslid!

ONS RAADSLID
Steven Menke (25)
Raadslid en student Humanistiek & Economie

“”

DE FRACTIE
V.l.n.r: Karin Broeksma, Steven Menke, 
Laura Vermeulen, Sara Spano

Met één van de 45 zetels die de gemeenteraad telt, beslist Stu-
dent & Starter mee over de toekomst van Utrecht. Ons gemeen-
teraadslid is Steven Menke. Hij wordt ondersteund door drie 
fractiemedewerkers waaronder International Apparel Federati-
on PR-dame Karin Broeksma (29), studente Humanistiek Laura 
Vermeulen (20) en rechtenstudente Sara Spano (24).

Een voorbeeld van wat ons raadsteam in de eerste helft van 2014 
gedaan heeft, is actief optreden tegen de nachtsluiting van park 
Lepelenburg. Het College wilde het park vanwege criminaliteit 
‘s avonds sluiten, terwijl het door veel Utrechters gebruikt wordt 
op warme zomeravonden. Een toegangsverbod ging daarom 
veel te ver. De maatregel werd teruggedraaid zodat men ook in 
de avonduren nog gebruik kon maken van het park.

LID WORDEN VAN STUDENT & STARTER
Student & Starter is naast een partitiek georiënteerde vereniging 
ook gewoon een gezellige en open vereniging. Studeren is leuk, 
dat wordt alleen maar leuker als je ergens lid bent, en bij ons ben 
je meer dan welkom. Je kunt lid worden van een traditionele stu-
dentenvereniging, en lid worden van Student & Starter kan daar 
prima naast bestaan. Je werkt aan je netwerk, je CV en een gewel-
dige studententijd.

WIST JE DAT...Dat klinkt misschien erg serieus, maar we zijn niet voor niets 
een vereniging geworden. Tijdens de campagnemaanden was 
het naast het campagne voeren ook een groot feest. We zijn met 
zijn allen op campagneweekend geweest naar Volendam, heb-
ben de gekste feestjes bezocht in Utrecht en we borrelden, nog 
steeds, zeer regelmatig in een gezellige kroeg. Er zo’n 70.000 studenten in Utrecht studeren?

1  o p  d e  5  U t re c h t e r s  t u s s e n  d e  1 8 
e n  2 6  i s ,  e n  d e  D o m s t a d  d e  j o n g -
s t e  g ro t e  s t a d  i n  N e d e r l a n d  i s ?

Er een ernstig tekort aan studenten-
kamers en starterswoningen is?

Student & Starter sinds 19 maart 2014 in de 
gemeenteraad van Utrecht zit?

De hele vereniging achter Stu-
dent & Starter meedenkt over 
gemeentebeleid?

De gemiddelde wachttijd voor een starterswoning in Utrecht 5 jaar is?
De kamernood in Utrecht relatief het grootste is?

Het aantal starters in Utrecht het meest 
groeit?H e t  a a n t a l  i n  U t r e c h t 

w o n e n d e  s t u d e n t e n  i n  1 0  j a a r 
t i j d  m e t  5 5 %  i s  g e s t e g e n ?

De gemiddelde wacht-tijd voor een kamer een jaar is?

/Studentenstarter

@Student_starter

Student_starter

Lid worden? Studentenstarter.nl/lid-worden.

PARTIJGESCHIEDENIS

In het voorjaar van 2013 ontstond het gedachtegoed achter Stu-
dent & Starter. Slechts een paar maanden later werd de partij ge-
lanceerd. Geen belangenpartij, maar een partij vanuit studenten 
en starters. Steeds meer mensen sloten zich aan: HBO’ers, WO’ers 
en starters uit allerlei richtingen, bijna allen niet eerder politiek 
actief. We registreerden ons bij het centraal stembureau en vijf 
werkgroepen schreven samen het verkiezingsprogramma, waar-
bij we op elk beleidsterrein standpunten ontwikkelden en uit-
werkten. Via crowdfunding haalden we 3.000 euro op waarmee 
we een ijzersterke campagne konden neerzetten. 

Zes weken lang voerden we campagne. We postten drieduizend 
valentijnsbrieven, voeren met bootjes door de Utrechtse grach-
ten, debatteerden tegen andere politieke partijen, haalden de na-
tionale media, kwamen op de radio, op tv, op warme dagen deel-
den we waterflesjes uit, ‘s nachts deelden we snoepkettingen uit 
in clubs, we zaten op Tinder en we legden tientallen kilometers af 
om overal in Utrecht posters te plakken.

Oprichting

Campagne

Al sinds het begin ben ik erbij.
Tijdens mijn studie Filosofie heb 
ik veel inzichten opgedaan, bij-
voorbeeld over democratische 
besluitvorming en organisatie. 
Het is onwijs tof om dat nu al in 
de praktijk toe te kunnen passen. “”
BESTUURSLEDEN AAN HET WOORD

Het is leuk om naast je werk 
en studie praktisch bezig te 
zijn en gezamenlijk naar een 
specifiek doel toe te werken. 
Het afgelopen half jaar heb ik 
erg veel geleerd, vooral orga-
nisatorische vaardigheden, en 
veel nieuwe vrienden gemaakt.

Ik ben bij Student & Starter 
gegaan omdat ik op een laag-
drempelige manier bezig wilde 
zijn met politiek. Ondertussen 
heb ik veel nieuwe vrienden 
gemaakt, aan mijn CV gewerkt 
en heb ik Utrecht op een hele 
andere manier leren kennen.

Ik kwam bij toeval terecht bij Stu-
dent & Starter. Daar heb ik me 
goed kunnen ontwikkelen op het 
gebied van organiseren en lei-
ding geven, en dat gaat mij in de 
toekomst veel goeds gaan ople-
veren. Daarnaast is het een fijne, 
open groep mensen waarmee ik 
naast serieuze dingen ook ge-
zellige dingen kan ondernemen.

Marleen Stoker (22)
Student Journalistiek
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Annemarie Sint Jago (31)
Fotograaf en student 

New Media & Digital Culture

Jan Overwijk (25)
Student Research Master 
Filosofie

Victor Jansen Schipper (25)
Bestuursassistent 

gemeente Delft


