Gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart
In Arnhem worden op woensdag 21 maart gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Je mag
dan stemmen welke mensen in de gemeenteraad komen.
Wat vind jij belangrijk? Stem op een partij die dezelfde dingen belangrijk vindt als jij. Hopelijk
stemmen ook veel andere mensen op die partij! Dan kan die partij zorgen dat het in de
gemeente zo gaat zoals jij wilt.
Dit is het verkiezingsprogramma van de PvdA. Op 21 maart kun je op deze partij stemmen.
In dit verkiezingsprogramma leggen we uit welke dingen de PvdA belangrijk vindt in Arnhem.
Arnhem voor iedereen.
Arnhem is een hele mooie stad. Het is heel fijn om in Arnhem te wonen.
Maar er zijn ook nog dingen die niet zo leuk zijn:
Veel mensen hebben geen baan.
Ook zijn er mensen met schulden. Er zijn gezinnen met kinderen die te weinig geld hebben
om overal aan mee te doen op school of de sportclub.
Er zijn te weinig betaalbare huizen voor iedereen. En soms is het niet veilig in de buurt.
De PvdA vindt het belangrijk dat die dingen veranderen. Dan wordt Arnhem een nog
mooiere stad.
Daar hebben we plannen voor die je hieronder kunt lezen.

Goed werk voor iedereen.
In Arnhem heb je recht op goed werk dat bij je past.







Samen met bedrijven en scholen zoeken we het werk dat het beste bij je past.
De binnenstad moet goed te bereiken zijn voor mensen die met de bus, de fiets, de
auto of te voet komen.
Voor jongeren moeten genoeg stages zijn.
Als het moeilijk is om een baan te vinden, krijg je daar hulp bij.
Er moet een goede sociale werkvoorziening hebben die mensen helpt.
Bedrijven moeten iedereen hetzelfde behandelen.

Prettig wonen voor iedereen.
In Arnhem moet je een betaalbaar huis kunnen vinden.





Er moeten meer betaalbare huurwoningen gebouwd worden.
De maandelijkse kosten voor een huis moeten lager worden en huizen moeten zuinig
omgaan met energie.
Je buurt moet veilig zijn, zonder overlast. En de straten moeten schoon zijn.
In iedere buurt moet een plek zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zoals
een sportclub of een buurthuis.

Goede zorg voor iedereen.
Als je ziek bent of hulp nodig hebt, moet je goede zorg krijgen die past bij wat je nodig hebt.




De gemeente moet dan ook gewoon doen wat ze beloven.
Voor mensen die zich alleen voelen, moet een plekje in de buurt zijn waar ze andere
mensen kunnen ontmoeten.
Mensen die voor andere mensen zorgen, verdienen extra steun van de gemeente.

Geen armoede meer in Arnhem.
In Arnhem moeten gezinnen gewoon leuke dingen kunnen doen. Kinderen moeten mee
kunnen doen op school en kunnen sporten, ook als er thuis weinig geld is.




Als je niet genoeg geld hebt om rond te komen, moet je hulp kunnen krijgen.
Mensen met schulden helpen we voordat ze echt in de problemen raken.
Bijvoorbeeld met extra informatie en hulp.
Mensen zonder inkomen moeten een tas vol boodschappen krijgen zodat kinderen
gewoon ontbijt hebben.

Gelijke kansen voor iedereen.
Voor ons is iedereen even waardevol. Iedereen moet dezelfde kansen hebben.





Arnhem moet de meest toegankelijke stad van Nederland worden. Daarom moeten
woningen en gebouwen toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.
Hand in hand lopen hoort geen enkel probleem te zijn in Arnhem, op wie je ook
verliefd bent.
We willen niet dat mensen worden afgewezen voor een baan omdat ze een
buitenlandse naam hebben.
En de gemeente geeft het goede voorbeeld.

Bewoners mogen meepraten over beslissingen in de gemeente.
Bij alle keuzes die de gemeente maakt moet geluisterd worden naar bewoners.




De gemeente maakt daarover een afspraak met elke wijk.
Een keer per jaar is er een grote bijeenkomst met bewoners en de politiek.
En er komt een kinder-gemeenteraad en een kinder-burgemeester.

Benieuwd naar meer van onze plannen? Ga dan naar www.arnhem.pvda.nl. Wil jij ook een
Arnhem voor iedereen? Stem dan op 21 maart op de PvdA.
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