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Samenvatting verkiezingsprogramma 

Arnhem is een prachtige stad. Maar in onze stad hebben nog te veel mensen geen baan, groeien 
er te veel kinderen op in armoede, voelen te veel mensen zich onveilig en moeten mensen nog te 
lang wachten op een huurwoning. Daarom is het is tijd voor verandering!  

In deze samenvatting van ons verkiezingsprogramma lees je de plannen van de PvdA voor de 
komende raadsperiode.  

Een stem voor de PvdA is een stem voor een partij die alles op alles zet voor goed werk, prettig 
wonen, gelijke kansen, goede zorg met een menselijke maat, het tegengaan van armoede, en 
bewoners die bepalen wat er in hun buurt gebeurt. Dat zijn de speerpunten voor de PvdA.  

Goed werk 

Dankzij werk heb je inkomen, neem je deel aan de samenleving en krijg je perspectief op de 
toekomst. Iedere Arnhemmer verdient goed werk met fatsoenlijke voorwaarden.  

• Veel mensen zoeken een baan, en toch zijn er veel vacatures. Dat willen we beter op 
elkaar aan laten sluiten. We willen daarvoor afspraken maken met werkgevers en 
onderwijsinstellingen.  

• De horeca en detailhandel zorgen voor veel banen in de stad. Daarom willen we een 
binnenstad die goed bereikbaar is voor mensen die met de bus, de fiets, de auto of te 
voet komen.  

• We willen talenten behouden voor de stad. Daarom zorgen we ervoor dat er voldoende 
stageplaatsen zijn voor jongeren. Bedrijven die daaraan meewerken krijgen een beloning.  

• Voor mensen die niet mee kunnen komen op de arbeidsmarkt is er begeleiding. We 
zorgen dat we een goede sociale werkvoorziening hebben die mensen helpt en kansen 
biedt. 

• Als bedrijven mensen discrimineren doet de gemeente daar geen zaken meer mee.  

Prettig wonen 

Iedere Arnhemmer moet een betaalbare woning kunnen vinden en zich thuis voelen in zijn eigen 
buurt. 

• Daarom wil de PvdA dat er meer sociale huurwoningen gebouwd worden.  
• We willen dat de woonlasten dalen. Dit kan bijvoorbeeld door het verduurzamen van 

woningen. De energielasten kunnen dan omlaag voor huurders.  
• We willen dat mensen wonen in veilige buurten met schonen straten waarin overlast 

wordt tegengegaan.  
• Er moet in iedere buurt een plek zijn waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten zoals een 

sportclub of een buurthuis.  

Goede zorg, met een menselijke maat 

Iedereen moet de zorg krijgen die nodig is.  

• Voor ons is dat zorg op maat die aansluit bij persoonlijke omstandigheden en behoeften. 
• We willen dat de gemeente betrouwbaar is en haar afspraken nakomt met Arnhemmers 

die zorg nodig hebben.  
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• Steeds meer mensen zijn eenzaam. We willen dat tegengaan door in alle wijken een plek 
te hebben waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat kan een buurthuis of een 
sportclub zijn.  

• En veel mensen zorgen voor iemand anders. Deze mensen, de mantelzorgers, verdienen 
onze steun, waardering en iemand die hen kan vervangen als dat nodig is.  

Tegen gaan van armoede 

Armoede zorgt voor stress en sociale uitsluiting. Het is onbestaanbaar dat nog veel Arnhemse 
gezinnen in armoede leven, terwijl de economie aantrekt. 

• Iedereen die dat nodig heeft om mee te doen in Arnhem moet gebruik kunnen maken van 
voorzieningen. Daarom wordt wat ons betreft het besteedbaar inkomen in plaats van het 
netto inkomen de basis voor het toekennen van hulp.  

• Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen. Daarvoor willen we een 
informatiepunt inrichten waar mensen terecht kunnen met vragen over geldzaken.  

• En mensen in acute nood, zonder inkomen, moeten altijd in aanmerking komen voor 
onmiddellijke hulp. Soms is dat heel praktisch, bijvoorbeeld in gezinnen een tas vol 
boodschappen om te voorkomen dat kinderen zonder ontbijt naar school gaan.  

Gelijke kansen 

Voor ons is iedereen even waardevol. Ongeacht achtergrond, seksuele geaardheid of beperking 
moet iedereen dezelfde kansen hebben.  

• We willen de meest toegankelijke stad van Nederland worden. Daarom moeten er 
voldoende aangepaste woningen zijn en alle publieke gebouwen toegankelijk worden 
voor mensen in een rolstoel. 

• Hand in hand lopen hoort geen enkel probleem te zijn in Arnhem, op wie je ook valt.  
• We willen niet dat mensen worden afgewezen voor een baan omdat ze een buitenlandse 

naam hebben. We willen daarom anoniem solliciteren mogelijk te maken in Arnhem. 
• En de gemeente geeft het goede voorbeeld door zelf een diverse organisatie te worden. 

Bij afspraken met organisaties in de stad stellen we eisen aan diversiteit.  

Bewoners bepalen 

Bij alle keuzes die de gemeente maakt moet echt geluisterd worden naar de ideeën en wensen 
van bewoners.  

• We willen dat voor elke wijk met bewoners afspraken worden gemaakt hoe ze worden 
betrokken bij de plannen van de gemeente. Bewoners worden daarbij onafhankelijk 
ondersteund.  

• We willen elk jaar in de zomer een bijeenkomst organiseren waar de politiek suggesties 
en ideeën meeneemt in de plannen voor het komende jaar.  

• En om kinderen meer te betrekken bij de politiek willen we dat elk half jaar een 
Kinderraad en een Kinderburgemeester worden gekozen. Deze kinderen adviseren de 
gemeenteraad en de burgemeester.   
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Arnhem voor iedereen 

Al deze plannen en maatregelen moeten ervoor zorgen dat onze prachtige stad nog mooier 
wordt. Socialer, zorgzamer en nog prettiger om te wonen. Een stad die voor iedereen 
toegankelijk is en waar iedereen zijn of haar plekje kan vinden. Met voldoende goed werk, 
betaalbare woningen en gelijke kansen. Een Arnhem voor iedereen. 

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

http://www.arnhem.pvda.nl/


 
 

5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© 2018 

Dit verkiezingsprogramma werd samengesteld door  
Vincent Bouma, Mark Elbers, Anja Franssen, Eric Greving en 
Niels Springeling en vastgesteld door de leden van de Partij 
van de Arbeid in Arnhem. 


