
Het “Berlijn aan de Rijn” van D66 
 

Het doel wat D66 voor Nederland voor ogen heeft is simpel; Een stadsstaat aan de Rijn. Of zoals Rob 

Jetten het noemde, “een soort Berlijn aan de Rijn”: 

 
Wat betekent dat voor Wijk bij Duurstede? Als we de kaart van Berlijn bekijken ligt Wijk bij Duurstede 

op de plek van de Berlijnse wijk Kreuzberg. Dat belooft wat, want Kreuzberg is bekend door het grote 

aantal immigranten, hoogbouw en de hoge criminaliteitscijfers. 

 

Maar hoe maak je van Wijk bij Duurstede Kreuzberg? Allereerst: Bevolkingsgroei. Feit is dat 

Wijkenaren minder kinderen hebben dan nodig zou zijn om de sterfte te vervangen. Zonder import van 

buiten de gemeente zou Wijk zijn gekrompen wat betreft inwonertal. Welke import hebben we dan? 

Door het open grenzenbeleid van D66 en VVD moet Wijk bij Duurstede al sinds het jaar 2000 

immigranten opvangen. Die vormen sinds dat jaar 75% van de bevolkingstoename. De andere 25% 

komt van mensen uit andere gemeentes. Deze laatste groep verruilt de steden Utrecht en Amersfoort 

voor Wijk. Omdat de huizen hier net wat betaalbaarder zijn. De steden lopen vol, en de stedelijke 

middenklasse wijkt uit naar de omgeving. Dat maakt de koopwoningen voor de Wijkenaren duurder. 

 

Het is dus pertinent onjuist om als gemeente te beweren dat we “bouwen voor Wijkenaren”. Voor 

Wijkenaren hadden we al 20 jaar niet meer hoeven bouwen, want ze sterven sneller dan dat ze 

geboren worden. 

 

Het aandeel van niet-westerse immigranten nam in de periode sinds 2000 toe van 3,4% naar 5,5% nu. 

Ze hebben voorrang op gereguleerde huur. Er sterven de komende 10 jaar 3500 Wijkenaren. 

Daardoor komen er elk jaar zo’n 150 woningen vrij. Dat zou ruim voldoende zijn om de nu 18 jarigen 

en jonger, te kunnen bedienen met een woning. Maar Wijk wil meer woningen. Daar komen alleen 

geen Wijkenaren in. Daarvoor zijn er te weinig Wijkenaren. (Deze gegevens gelden voor heel 

Nederland overigens ook.) 

 

Om woningen te bouwen is ruimte nodig. Dus moeten boeren weg. Om die ruimte te maken wordt 

geschermd door D66 met een stikstofcrisis. Waarbij net gedaan wordt of die extra bevolking en extra 

woningen daar geen invloed op hebben. 

 

Trek de trend van bouwen en bevolkingsgroei door zoals D66 die wil. Dan is eind deze eeuw Wijk een 

soort Kreuzberg.  

 

Duurstede voor Democratie wil juist niet dat Wijk een soort karakterloos volgebouwd Houten wordt. 

Het landelijk gebied rond Wijk maakt al 9 eeuwen voedsel voor de hele regio. Dat koesteren we. 


