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Inleiding: samen aan de slag met Arnhem 
 

Arnhem! Een prachtige stad met ongelooflijk veel diversiteit. In mensen, in wijken, winkels, bedrijven, 
evenementen. Een stad met veel mogelijkheden om prettig te leven, werken, leren en recreëren. De PvdA 
wil dat deze mogelijkheden voor iedereen bereikbaar zijn. Dat vraagt extra inzet, want de economische 
ontwikkeling en werkgelegenheid blijven in Arnhem achter bij vergelijkbare steden. De PvdA wil echte 
banen in Arnhem laten ontstaan, stimuleert dat mensen gezond blijven en bouwt aan een aantrekkelijke 
en veilige stad. We laten niet gebeuren dat mensen buitengesloten raken en komen op voor mensen die 
in de schulden dreigen te komen.  

Dit programma gaat over alle Arnhemmers. We maken een vuist tegen een samenleving waarin alleen ‘ik’ 
telt. We vinden dat iedereen een fatsoenlijk bestaan verdient, dat goed werk normaal is, dat onderwijs 
ons vooruithelpt en dat binding ervoor zorgt dat het plezierig toeven is in onze stad. Dat vinden we 
waarden-vol.  

Iedereen telt mee 

Iedereen moet kunnen meedoen: in werk, wonen en vrijetijdsbesteding. Niemand uitgesloten. Mensen 
die daar tijdelijk niet in slagen, helpen we op basis van vertrouwen terug naar een betere situatie. We 
vragen ons steeds af hoe we er voor zorgen dat de samenleving niet onbedoeld mensen buitensluit. Ook 
toekomstige generaties tellen mee, want ons handelen heeft invloed op hun wereld: hoe gaan we 
verantwoord om met onze omgeving?  

Iedereen doet mee 

In de huidige tijd van social media, digitale informatie en innovaties, is het logisch om je als gemeente veel 
meer als supporter van initiatieven op te stellen dan als spelbepaler. Nieuwe mogelijkheden via internet 
en social media bieden kansen om lokale initiatieven in wijken te ondersteunen, het maatschappelijke 
debat te organiseren en daardoor weer een basis van vertrouwen terug te winnen.  

Ieders mening telt 

De PvdA staat voor betrokken, eerlijke politiek. Gericht op de mensen in de stad, met een overheid en 
politiek die eerder een coach is dan de scorende spits. Een coach die door echte bewonersparticipatie, op 
basis van vertrouwen en open communicatie, echt mét de stad werkt aan problemen en het ontwikkelen 
van kansen voor iedereen. Die ideeën en wensen van mensen betrekt bij te maken keuzes, en niet 
klakkeloos overneemt wat wordt geroepen. En als een andere keuze wordt gemaakt, dat ook kan 
uitleggen, met respect voor de burger.  

In drie hoofdstukken laten we onze plannen voor de stad de revue passeren. We besteden aandacht aan 
onderwerpen die de stad sterk maken, mits dat op een sociale manier gebeurt (o.a. werk, veiligheid en 
duurzaamheid). Daarna komen de thema’s voorbij die belangrijk zijn voor mensen in kwetsbare situaties 
(o.a. armoede, zorg). We sluiten af met teksten over hoe we onze plannen samen met alle Arnhemmers, 
eerlijk en betaalbaar, tot uitvoering willen brengen.  

Dit programma is tot stand gekomen door vele gesprekken in en met de stad: wijkbewoners, cliënten van 
(zorg-)instellingen en bestuurders van bedrijven en organisaties. Dat gesprek met de stad gaat door, ook 
na de verkiezingen op 21 maart 2018, want het denken houdt op die dag niet op. Maar eerst vragen we 
met dit programma om uw stem. Om daarna aan de slag te gaan; samen | doen met alle Arnhemmers! 

 

Arnhem, november 2017 
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1.   Een stoere stad: sterk dus sociaal 
 

Hoofdstuk 1 heet ‘De stoere stad’ en gaat over wat onze stad sterk maakt. We gaan dat op een sociale 
manier doen. Dat is voor ons vanzelfsprekend als het gaat om bijvoorbeeld werk, veilige buurten en sport. 

1.1   Aan de slag met goed werk 
 

Wat zien we? 

Te veel Arnhemmers staan langs de kant. Hoewel er in Arnhem circa 100.000 banen zijn, zijn er ook ruim 
20.000 mensen die geen werk hebben, arbeidsongeschikt zijn of in de bijstand zitten. Arnhem doet het op 
dit vlak slechter dan vergelijkbare steden. Terwijl de economie groeit, neemt het aantal mensen dat niet 
profiteert van de groeiende welvaart toe. Bovendien kent Arnhem veel laagopgeleide werkzoekenden.  

Wat willen we? 

Om meer mensen aan werk te krijgen, zijn initiatieven vanuit de gemeente harder nodig dan ooit. De 
PvdA richt zich op drie hoofdzaken. Ten eerste moet er een offensief komen om meer banen in Arnhem te 
creëren. Dat lukt alleen samen met ondernemers en onderwijsinstellingen. Ten tweede moeten we volop 
inzetten op werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot slot kan de gemeente 
lokale bedrijven helpen om zoveel mogelijk kans te maken bij aanbestedingen.  

Voor hetzelfde werk gelden dezelfde arbeidsvoorwaarden. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
en arbeidsgehandicapten willen we meer kansen geven. Medewerkers van het voormalige Presikhaaf 
Bedrijven mogen qua arbeidsomstandigheden en werkdruk niet lijden onder de overgang naar het nieuwe 
werkbedrijf Scalabor.  

Statushouders willen we zo snel mogelijk aan het werk helpen.  

Hoe gaan we dat doen?  

Wij pleiten voor een offensief om meer, en nieuwe, banen naar Arnhem te halen. Dat willen we doen 
door extra inzet op de komst van bedrijven met werk voor laagopgeleiden (reshoring, job-carving). We 
moeten beter inzicht krijgen in de mensen die nu niet kunnen meedoen op de arbeidsmarkt. Wie zijn het 
en wat kunnen ze? Vervolgens snel schakelen met werkgevers om een goede match te maken. Wat de 
PvdA betreft mag daarbij ook gebruikgemaakt worden van experimenten zoals proefplaatsingen.  

Meer werk betekent ook dat Arnhem aantrekkelijker wordt als ondernemersstad voor nieuwe én 
gevestigde ondernemers. Door samen met ondernemers en onderwijsinstellingen het probleem aan te 
pakken, maken we samen energie vrij om nieuwe banen te creëren. Met focus op terreinen waar we al 
sterk in zijn of willen worden: energie, milieutechnologie, de culturele sector en de zorg. Dit moet worden 
ondersteund met een krachtige visie op citymarketing, waarvoor we een aparte organisatie willen 
inrichten.  

Door begeleiding van startende ondernemers en gerichte subsidies kunnen nieuwe bedrijven ontstaan en 
bestaande groeien. Ons offensief is een gezamenlijk initiatief van ondernemers, onderwijsinstellingen en 
de gemeente.  

Wij pleiten voor extra accountmanagers die helpen vanuit de gedachte ‘één bedrijf, één loket’. Maar ze 
zijn ook actief bij het aantrekken van nieuwe bedrijven en het wegnemen van overbodige belemmeringen 
bij het ondernemen. Ons uitgangspunt is: ja, tenzij.  

Alle instrumenten uit de Participatiewet worden creatief ingezet. Voor mensen die langdurig in de 
bijstand zitten, streven we naar nieuwe werkplekken voor een aantal uur per week, gekoppeld aan een 
programma voor opleiding en begeleiding. We gaan uit van deelname op basis van motivatie, niet op 
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basis van dwang. We zetten in op verleiden in plaats van straffen. Nieuwe plekken moeten leiden naar 
banen op minimumloonniveau. We willen ook meer ruimte voor vrijwilligerswerk en 
bijverdienmogelijkheden, zonder regulier werk te verdringen. We volgen de ontwikkelingen in Tilburg en 
Wageningen hiermee op de voet en zijn voorstander van een Arnhems experiment.  

De gemeente gaat actief de oprichting van een sociale corporatie mogelijk maken, waarin mensen met 
behoud van uitkering, lerenondernemen. De gemeente stelt hiervoor ‘regelluwe’ zones in. Goede 
voorbeelden in Arnhem verdienen navolging, zoals de Blauwe Wijkeconomie, waar mensen via direct 
contact op buurtniveau worden geholpen om aan de slag te komen. 

De afgelopen jaren zijn veel nieuwe Arnhemmers vanuit het buitenland naar onze stad gekomen. De 
gemeente maakt met elke statushouder zo snel mogelijk na vestiging, een individueel plan van aanpak: op 
weg naar het zelf kunnen verwerven van inkomen uit werk. En de gemeente investeert in mogelijkheden 
om een opleiding te volgen met behoud van uitkering als dit de kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Ook 
hier worden, als een traject naar werk (nog) niet mogelijk is, alternatieven om te participeren geboden, 
bijvoorbeeld door middel van vrijwilligerswerk. 

De gemeente heeft veel invloed op het verdelen van werk via aanbestedingen. Dit zijn aanbestedingen bij 
de gemeente zelf en bij instellingen die door de gemeente worden gesubsidieerd. De gemeente gaat 
Arnhemse bedrijven actief informeren over aanbestedingen en versterkt het gewicht van duurzaamheid 
en circulair denken in aanbestedingen. Zowel de gemeente als gesubsidieerde instellingen zetten bij 
aanbestedingen in op een maximale ‘social return’.  

De detailhandel en de toeristen- en horecasector bieden veel kansen voor jongeren. Gemeente en 
ondernemers uit deze sectoren, maken samen een actieplan om jongeren aan het werk te helpen. Het 
plan streeft normale banen na, betaald op het minimum(jeugd)loonniveau, en zonder 0-urencontracten.  

Payrolling bij de gemeente en gesubsidieerde instellingen is ongewenst. De gemeente spreekt bedrijven 
aan op het zorgen voor voldoende stageplaatsen voor Arnhemse opleidingen. Bedrijven die zorgen voor 
voldoende stageplekken krijgen een beloning, bijvoorbeeld via een vouchers-systeem. Actieve aanpak van 
discriminatie op de arbeidsmarkt blijft nodig. Bedrijven en instellingen die zich daaraan schuldig maken, 
worden geweerd van aanbestedingen of verliezen hun subsidie.  

Er komt een gecombineerde wethoudersportefeuille Economische en Sociale Zaken. Voor economisch 
beleid en participatie wordt extra geld vrijgemaakt. 

1.2   De stad waar je graag bent 
 

Wat zien we? 

Arnhem is een aantrekkelijke stad met veel evenementen en activiteiten. Dat zijn er zoveel dat je soms 
door de bomen het bos niet meer ziet. We missen een gemeenschappelijk idee wat kunst, cultuur en 
evenementen kunnen betekenen voor de Arnhemmers en voor de promotie van een dynamische stad. 
Voor kinderen is muziekles in de klas niet vanzelfsprekend, terwijl muziek verbindt en kinderen letterlijk 
naar elkaar leert luisteren. Dynamiek vind je ook in het uitgaansleven, zoals op de Korenmarkt, met 
bijbehorende problemen. En er ligt nog een uitdaging: de Korenbeurs komt binnenkort leeg.  

Wat willen we? 

We willen dat kunst en cultuur voor iedereen bereikbaar is. Verscheidenheid in programma en vormen is 
essentieel. Kunst en cultuur horen dicht bij de mensen in de wijken en zijn onmisbaar in de opvoeding. 
Muziekles in het basisonderwijs is een must. Evenementen helpen de stad op de kaart te zetten, passend 
in een sterk plan voor promotie van onze stad. Afstemming en vernieuwing daarbij is belangrijk.  

Hoe gaan we dat doen?  
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Talentontwikkeling is een belangrijke kwaliteit van Arnhem. Hierbij moet de link met het onderwijs en de 
wijken goed benut worden. Cultuuronderwijs (Muziek in de Klas bijvoorbeeld) kan wat ons betreft een 
impuls gebruiken. En de ideeën die de Cultuurscouts samen met de wijken ophalen, moeten beter van de 
grond komen. 

Wij ondersteunen het pleidooi van diverse partijen voor meer verbinding van culturele instellingen zoals 
het Kröller-Müller Museum en het Nederlands Openluchtmuseum met de stad. Ook de verbinding van 
ArtEZ met cultuurinstellingen kan beter. Wij willen dat ArtEZ een actieve binding met de culturele sector 
in de stad aangaat, bij Dans en Toneel, maar zeker ook bij Beeldende Kunst.  

We geven modeondernemers meer ruimte om in leegstaande panden hun creaties aan te bieden. We 
steunen van harte het initiatief van Maison de Faux (‘Windowshopper’). Gemeente, kunstenaars en het 
Museum voor Moderne Kunst maken in dit project afspraken met verhuurders/eigenaren van panden 
over het tijdelijk gebruik van etalages. We faciliteren vernieuwende initiatieven bijvoorbeeld door 
leegstaande gebouwen of onbenutte openbare ruimte beschikbaar te stellen. Ook al is dit tijdelijk.  

We willen geld inzetten voor het stimuleren van ondernemerschap in de cultuursector. Dancefestivals, 
feesten en culturele activiteiten kunnen een handelsmerk zijn voor Arnhem. We stimuleren initiatieven 
op dit terrein. Met het sluiten van de Havenloods mogen evenementen als het Harbour Festival niet 
verloren gaan.  

Samen met de horecaondernemers, bewoners, bezoekers en politie wordt een besluit voorbereid of de 
vrije sluitingstijden in het centrum gehandhaafd moeten blijven. Als we gaan reguleren, dan zijn wij 
voorstander van een systeem waarin goed presterende gelegenheden worden beloond met het recht op 
langere openingstijden. De Korenbeurs mag niet aan de hoogste bieder worden verkocht zonder een goed 
plan voor de gehele Korenmarkt dat op draagvlak kan rekenen.  

Voor het gebied De Blauwe Golven komt een plan dat andere activiteiten zoals het paviljoen voor CASA en 
meer groen op een mooie manier integreert. Ontwikkelingen zoals in Coehoorn willen we stimuleren. 

1.3   Iedereen veilig 
 

Wat zien we? 

Arnhem staat op een aantal verkeerde lijstjes nog steeds veel te hoog. Zo gaat het met de 
veiligheidscijfers niet goed. We zien dat in flink wat wijken de problemen groter zijn dan in andere wijken. 
Coffeeshops en shisha-lounges zorgen voor overlast, zeker in woonwijken. Illegale wietplantages zijn een 
groot risico voor de buurt en vormen een bron van criminaliteit.  

BOA’s (Bijzondere Opsporingsambtenaren) hebben veel meer taken dan ze aankunnen, waardoor de 
handhaving op veel plekken in de stad tekortschiet. En radicalisering is een serieus probleem in Arnhem. 
Arnhem mag nooit de plek zijn waar conflicten tussen etnische groepen worden uitgevochten of strijders 
worden gescout. 

Wat willen we? 

Onder veiligheid verstaan wij vooral een fijne manier van met elkaar samenleven. Veiligheid is onderdeel 
van de wijkaanpak en zet in op de sociale aspecten. Veiligheid is breder dan politie-inzet en het tegengaan 
van drugshandel. Om ervoor te zorgen dat mensen zich écht veilig voelen, moeten ze zich ook veilig 
voelen in de buurt, en hun buren kunnen en willen vertrouwen.  

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zonder veiligheid geen leefbare stad. En geen sociale stad. De 
postcode van iemand mag nooit bepalend zijn voor zijn of haar veiligheidsgevoel. Of je veilig kan 
opgroeien, mag niet afhankelijk zijn van je sociaaleconomische positie. 

Hoe gaan we dat doen?  
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We zetten volop in op sociale samenhang in de wijken. Waar niet alleen naar het individu wordt gekeken, 
maar ook naar de effecten op de gemeenschap. De kans op terugval of dreigende overlast wordt 
daardoor verkleind.  

Samen met wijkbewoners wordt bekeken wat de speerpunten voor veiligheid zijn. Ze worden ook 
betrokken bij de inzet van de wijkagent. Dit punt is vier jaar geleden opgenomen in het coalitieakkoord, 
maar niet uitgevoerd. Elke wijk krijgt evenveel aandacht als het gaat om veiligheid. Wij pleiten voor een 
slimme verdeling, om effectiever de grootste problemen aan te pakken.  

Zet BOA’s effectief in op het terrein van veiligheid, juist in wijken en niet alleen op de handhaving van het 
parkeren. Een stad als Nijmegen heeft er voor gekozen om het aantal BOA’s flink te vergroten. Wij vinden 
dat Arnhem die keuze ook moet maken.  

Het aantal woninginbraken in onze stad kan verder omlaag door extra aandacht voor preventie door 
Buurtpreventie, voorlichting over hang- en sluitwerk en bewustwording om huizen goed af te sluiten.  

Bestaande coffeeshops mogen blijven bestaan, maar we willen geen nieuwe. We zijn voorstander van 
deelname aan een proef met gereguleerde wietteelt.  

We willen geen nieuwe seksinrichtingen. Andere steden vechten om deze kwijt te raken. 

Er zijn partijen die oproepen tot het uitsluiten en achterstellen van hele bevolkingsgroepen in onze stad. 
Daar doet de PvdA niet aan mee.  

1.4   Wees welkom in de stad 
 

Wat zien we? 

Niet mobiliteit en parkeren, maar bereikbaarheid is de belangrijkste factor die de stad aantrekkelijk maakt 
voor bedrijven en bewoners. Een goede bereikbaarheid maakt de stad aantrekkelijk als centrumgemeente 
voor de regio en draagt bij aan de economische ontwikkeling van de stad. Hierbij dient economische 
ontwikkeling hand in hand te gaan met duurzame ontwikkeling.  

Het netwerk van buslijnen staat onder druk. Mensen die van de bus afhankelijk zijn, komen daardoor in 
de knel. De bussen naar de Hogescholen zitten overvol en de Arnhemse bedrijventerreinen zijn met het 
openbaar vervoer nauwelijks bereikbaar. Het openbaar vervoer moet toegankelijk zijn voor iedereen.  

Ook het verkeer in Arnhem wordt steeds drukker. We hebben te maken met de opkomst van e-bikes en 
elektrische auto’s. Verkeersdeelnemers hebben een verschillende vaardigheid en reactiesnelheid. Dat 
levert gevaarlijke situaties op en leidt tot ongelukken. Op doorgaande straten in wijken wordt de 
maximale snelheid te vaak overtreden.  

Het onderhoud van wegen en openbare ruimte in de wijken is onder de maat. Wij vragen ons af of de 
afgesproken normen wel worden gehaald. Onderzoek en gesprekken met wijkbewoners moeten dat 
uitwijzen. Tijdens onze wijkbezoeken blijkt dat de kwaliteit van het onderhoud van de openbare ruimte 
een onderwerp is dat grote ergernis oproept.  

 

Wat willen we? 

We willen dat mensen zich welkom voelen in de stad. Het verbeteren van de doorstroming rondom en in 
de stad zorgt ervoor dat de bereikbaarheid verbetert, maar draagt ook bij aan duurzaamheid en 
gastvrijheid. Door te zorgen dat mensen makkelijk op de plek van bestemming komen, kan de 
doorstroming door de stad bevorderd worden. Dit geldt zowel voor de auto, bus als de fiets.  
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De binnenstad moet op een duurzame manier worden bevoorraad. We gaan werken aan een stedelijk 
breedbandnetwerk dat ons helpt in het slim organiseren van mobiliteit. We willen dat het aantal 
parkeerplaatsen in de stad op peil blijft. En dat waar nodig de fietser kan kiezen voor een concurrerende 
structuur van snelfietspaden.  

Iedereen moet zich veilig en vrij kunnen verplaatsen. Kwetsbare verkeersdeelnemers, vooral ouderen en 
jonge kinderen, en dan vooral fietsers en wandelaars, verdienen bijzondere aandacht. Verkeersregels zijn 
er om het verkeer te reguleren en moeten worden gehandhaafd.  

Onderhoud van de openbare ruimte wordt een zaak om samen met de wijken te bespreken. De invloed 
van de wijken op besteding van de onderhoudsbudgetten moet groter worden.  

Hoe gaan we dat doen?  

In de regio pakt Arnhem een actieve rol richting provincie en rijk om verdere vertraging in de doortrekking 
van de A15 te voorkomen. Op toegangswegen aan de rand van de stad komt een duidelijk 
signaleringssysteem o.a. voor parkeermogelijkheden en rijtijden naar belangrijke plaatsen in de stad. 

Transferia moeten een volwaardig alternatief voor vervoer naar en van het centrum zijn. De transferia 
worden daarvoor veel intensiever verbonden met hoogwaardig openbaar vervoer. Vervoer vanaf 
transferia maken we extra aantrekkelijk door een lage prijs voor parkeren inclusief vervoer. Wat ons 
betreft wordt doorgaand verkeer door de stad verder ontmoedigd.  

Uitgangspunt voor de PvdA is dat iedereen in onze stad op maximaal 500 meter lopen een bushalte vindt. 
We koesteren het trolleynetwerk en stimuleren pilots zoals Trolley 2.0. De gemeente neemt het initiatief 
om bedrijventerreinen als Kleefse Waard en IJsseloord 2 met openbaar vervoer goed bereikbaar te 
maken. Waar nodig wordt de capaciteit op drukke lijnen, zoals naar de Hogeschool Arnhem Nijmegen, 
uitgebreid. Bij provincie en de vervoerder wordt benadrukt dat openbaar vervoer altijd toegankelijk en 
beschikbaar moet zijn voor mensen met een beperking.  

We willen meer (brom-)fietsenstallingen in de ring rond de stad. De onveilige situaties voor voetgangers 
bij verschillende punten langs de centrumring (Johnny van Doornplein, Runnersworld, Mediamarkt, 
Jansstraat) moeten worden aangepakt. Een duurzame manier van bevoorrading van de binnenstad wordt 
bevoordeeld in de toegankelijkheid van het centrum.  

Flitsparkeren rond het stadscentrum levert geen bijdrage aan de economische ontwikkeling van de stad 
en is duur en overbodig. We willen verkleining van het tariefverschil tussen parkeren overdag en tijdens 
avonduren. Ook willen we een studie doen naar een nieuwe parkeergarage in de zuidoostelijke 
binnenstad om er voor te zorgen dat het aantal parkeerplaatsen in de binnenstad gelijk blijft.  

Elektrificatie zal de vraag naar meer collectieve laadpunten in de stad en in de wijken doen toenemen, 
maar deze worden pas na goed overleg met de bewoners geplaatst. Ons ideaalbeeld is een open, 
betrouwbaar en betaalbaar breedbandnetwerk, tot in de haarvaten van de stad, onder andere te 
gebruiken voor mobiliteit, maar ook voor verlichting, de energietransitie, het afvalsysteem en veiligheid. 
De gemeente pakt het initiatief om te komen tot dit breedbandnetwerk. 

De snelfietspadenstructuur blijft aandacht vragen. Door groei van het aantal gebruikers moet de structuur 
verder worden verbeterd en waar nodig uitgebreid.  

Er komt een meldpunt waar inwoners onveilige situaties kunnen doorgeven. We willen permanente 
snelheidscontrole op doorgaande straten in wijken en meer aandacht voor handhaving in het algemeen. 
We vragen extra aandacht voor het belang van goede straatverlichting en bewegwijzering op drukke 
straten en kruispunten. We stellen een inventarisatie voor van onveilige situaties via een enquête, 
gevolgd door een praktische aanpak.  

Wijken maken samen met de wijkteams leefomgeving een plan voor het onderhoud van de openbare 
ruimte. Dit plan vormt de basis van de aanbesteding van het onderhoud in de toekomst. Wij willen een 
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nieuwe ronde Buitengewoon Beter, mede gefinancierd door besparingen op toekomstige 
aanbestedingen.  

1.5   Oog voor de toekomst 
 

Wat zien we? 

De verduurzaming van gebouwen (woningen, kantoren, bedrijven) is één van de mogelijkheden om 
klimaatverandering tegen te gaan en wordt komende jaren meer en meer een zaak van gemeenten. De 
energieproductie zal steeds vaker regionaal en lokaal plaatsvinden. Dat is een zeer ingrijpende 
ontwikkeling, die grote financiële consequenties heeft. Ook wateroverlast is een gevolg van 
klimaatverandering waarmee Arnhem regelmatig wordt geconfronteerd. Op enkele plaatsen in Arnhem 
worden de normen voor luchtkwaliteit overschreden.  

Wat willen we? 

In 2022 willen we in de top-10 van de duurzaamste gemeenten in Nederland staan. En in 2045 is Arnhem 
klimaatneutraal. Arnhem is trots en zuinig op alle kennis en ervaring die er in de stad al is bij bedrijven en 
onderwijsinstellingen. Schone lucht is voorwaarde voor een stad om aangenaam in te wonen en te 
werken. 

Arnhem zet in op een transitie met tempo en tact, waarbij burgers volop worden betrokken. Van mensen 
met een minder grote portemonnee moet de transitie gecompenseerd worden door bijvoorbeeld 
verlaging van de woonlasten.  

Een grote ruimtelijke ontwikkeling voor de komende jaren is de ontwikkeling van Stadsblokken-
Meinerswijk. De kansen die zich voordoen om dit gebied inclusief bebouwing tot een duurzame parel te 
maken, moeten ten volle worden benut.  

Hoe gaan we dat doen?  

Arnhem stimuleert, zolang de wet nog niet is gewijzigd, dat nieuwe woonwijken niet uitgerust worden 
met een aardgasnetwerk. In bestaande woonwijken worden ontwikkelingen naar ‘gasloos’ gekoppeld aan 
sociale initiatieven en verbetering van de leefomgeving. Er is een langetermijnprogramma nodig, zodat 
burgers actief kunnen meepraten over de inrichting van een duurzame wijk en zich ook tijdig kunnen 
instellen op de nieuwe situatie. Om mensen te laten wennen, kun je bij het aansluiten van woningen op 
een warmte- of all electric-net denken aan het geven van kooklessen voor elektrisch koken, workshops en 
gezamenlijk eten. Daarmee is ‘van het gas’ niet alleen lastig, maar ook leuk en goed voor de wijk. 

Het programma New Energy made in Arnhem wordt sterk uitgebreid en ruimer gefinancierd. De 
gemeente pakt een voorbeeldrol door hun eigen vastgoed waar mogelijk te voorzien van zonnepanelen 
en 100% duurzaam te laten functioneren. Met woningcorporaties en huurdersverenigingen zijn afspraken 
nodig over verduurzaming van het bezit en mogelijkheden voor deelname van huurders in kleinschalige 
energieopwekking. Eigenaren van voormalige corporatiewoningen krijgen de gelegenheid om voor eigen 
rekening aan te haken op voordelige initiatieven van de corporatie in hun buurt. 

Voor de ontwikkeling van Stadsblokken en Meinerswijk neemt de gemeente in het participatieproces 
meer dan een ondersteunende rol in. Zij bewaakt de kwaliteit van de inspanningen van de 
initiatiefnemers en participanten.  

De komende jaren wordt, in samenwerking met het waterschap, een overkoepelend waterplan 
vastgesteld met maatregelen voor vasthouden, bergen en gecontroleerd afvoeren. De maatregelen in het 
plan kunnen rekenen op ruim draagvlak in de wijken. Voor de korte termijn wordt ingezet op vergroening 
van het eigen vastgoed en de openbare ruimte, afspraken met corporaties daarover en stimulering van 
eigen initiatief in wijken via de teams leefomgeving. 
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We willen onderzoeken of de gemeente een subsidieregeling kan maken om sterk vervuilende 2-takt 
scooters in te wisselen voor elektrische scooters. Ook willen we het reizen van en naar de stad op 
werkdagen in de daluren aantrekkelijker maken door een verlaagd tarief.  

De PvdA is voor invoering van Diftar dat bewoners de mogelijkheid geeft om door afvalscheiding geld te 
besparen ten opzichte van de huidige afvalstoffenheffing. Dit moet ook gelden voor de laagste inkomens, 
die nu kwijtschelding krijgen. Het aantrekkelijk maken van afval scheiden draagt bij aan het draagvlak en 
voorkomt dumping van afval buiten de afvalcontainers.  

De inkoop- en aanbestedingsprocessen van de gemeente worden verder vergroend. Met gesubsidieerde 
instellingen wordt een overeenkomst gesloten om het beleid van de gemeente hierin te volgen. 

1.6   Top! 
 

Wat zien we? 

Sporten en bewegen zijn heel belangrijk. Sport verbroedert en zorgt ervoor dat je in contact komt met 
elkaar. Sport is goed voor de buurt, houdt mensen fit én kan mensen fit maken voor de arbeidsmarkt. 
Mensen die genoeg bewegen, zijn minder vaak ziek. Overgewicht bij kinderen en volwassenen wordt een 
steeds groter probleem. De sportdeelname is de afgelopen jaren gedaald. Verenigingen hebben het 
moeilijk om nieuwe leden te werven en vinden moeilijk nieuwe vrijwilligers. Toch is Arnhem een sportieve 
stad met een breed aanbod in top- en breedtesport.  

Wat willen we? 

De PvdA vindt sport een belangrijk middel om sociale samenhang te stimuleren, gezondheid te 
bevorderen en ook om uit te blinken. We pleiten voor een Actieplan Sport waarin de gemeente besturen 
van sportverenigingen helpt zichzelf te versterken zodat ze als club zich verder kunnen ontwikkelen en 
nieuwe leden aantrekken. 

Hoe gaan we dat doen?  

In het actieplan nemen we op dat kinderen sporten kunnen ontdekken die ze leuk vinden. Zo willen we 
tijdens de Nationale Sportweek een sportdag organiseren op Papendal. Arnhemse kinderen kunnen daar 
sporten uitproberen en hun sporthelden ontmoeten. En meteen lid worden van een club. 
Sportverenigingen kunnen mensen letterlijk weer fit maken voor de arbeidsmarkt. Wij willen dat de sport 
een bijdrage levert aan re-integratie van werkzoekenden door vrijwilligerswerk, gecombineerd met 
opleiding. De gemeente ondersteunt de verenigingen met een bijdrage voor de extra begeleiding die dit 
vraagt.  

In onze stad ligt het mooiste sportcentrum van het land. De samenwerking met Papendal kan sterker, 
onder andere blijkend uit de naam van het sportcentrum: Nationaal Sportcentrum Papendal Arnhem. 
Samen met het bedrijfsleven en Papendal wordt nagegaan welke (top-) sportevenementen voor de stad 
haalbaar zijn en structureel bijdragen aan het promoten van de stad en de sport. 

De PvdA vindt dat kinderen en volwassenen met overgewicht beter begeleid moeten worden. Er moet 
meer worden gedaan om het aantal kinderen met (ernstig) overgewicht te laten afnemen. Voorlichting 
over gezonde voeding, sporten en bewegen helpt bij een gezonde leefstijl. Met schoolbesturen en 
kinderopvangorganisaties maken we afspraken om de sportactiviteit uit te breiden, zodat overgewicht 
wordt tegengegaan en de kinderen in aanraking komen met sport. Aan scholen vragen we kinderen te 
stimuleren om met de fiets of lopend naar school te gaan.  

Mocht Gelredome in handen van Vitesse komen, dan vinden wij het belangrijk dat het Gelredome 
intensief multifunctioneel gebruikt wordt, met evenementen voor een breed publiek. Wij ondersteunen 
de wens om het kettingbeding door de provincie Gelderland te laten schrappen. We willen niet dat een 
investeringsmaatschappij, die niks met Arnhem heeft, het stadion verwerft.  
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2.   Een kwetsbare stad: sociaal dus sterk 
 

Hoofdstuk 2 heet ‘De kwetsbare stad’, en behandelt zaken die niet vanzelf gaan. We moeten voorkomen 
dat Arnhem een gespleten stad wordt.  Dit hoofdstuk gaat onder andere over hoe we mensen uit de 
armoede willen halen, hoe belangrijk een goed huis is voor iedereen en hoe we zorg bieden aan hen die 
dat nodig hebben. De eerste paragraaf gaat over een stad met veel verschillen en over hoe iedereen in 
onze stad er toe doet.  

2.1   Ieder 1 
 

Wat zien we? 

Arnhem is een stad waar de verschillen te groot zijn. Verschillen tussen arm en rijk, maar ook tussen 
verschillende Arnhemse bevolkingsgroepen. Arnhem moet een plek zijn waar mensen deze verschillen als 
verrijking zien en de samenleving tolerant is voor iedereen. Bij een inclusieve samenleving hoort juist het 
leren omgaan met verschillen tussen mensen. Voor ons is ieder mens even waardevol. Ongeacht de 
achtergrond, seksuele geaardheid of (lichamelijke) beperking moet iedereen dezelfde kansen hebben. Of 
het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of vrijetijdsbesteding.  

In Arnhem heeft ruim 30% van de inwoners een andere dan Nederlandse achtergrond. Dit maakt onze 
stad divers. Met de komst van vluchtelingen komen nieuwe Arnhemmers in de stad wonen. Arnhemmers 
die een plek verdienen om te wonen, te werken en naar school te gaan, zoals iedereen.  

Mensen met een fysieke beperking zijn nog niet altijd en overal even welkom als alle andere mensen. Let 
maar eens op bij evenementen, in het openbaar vervoer en in openbare gebouwen.  

Wat willen we? 

We willen een samenleving waar moeilijke discussies over gevoelige onderwerpen, zoals zwarte piet en 
extremisme, gevoerd kunnen worden zonder terughoudendheid, verwijten en bedreigingen. Een 
samenleving waar het niet uitmaakt of je onderdeel bent van de meerderheid of de minderheid, maar 
waar altijd je stem gehoord wordt. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. 
Contact tussen verschillende groepen in de bevolking is belangrijk. Daarom willen wij brede scholen en 
gemengde wijken. De PvdA wijst elke vorm van discriminatie af. 

De PvdA zet zich in voor bevordering van de acceptatie van LHBT’ers (lesbienne, homo, biseksueel en 
transgender) in de stad. Zij moeten zich ook buitenshuis veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Hand in 
hand lopen hoort geen enkel probleem te zijn in Arnhem.  

De PvdA staat voor gemengde wijken, zodat het contact tussen mensen met verschillende achtergronden 
makkelijker gaat.  

Wat ons betreft trekken onderwijsinstellingen, werkgevers en maatschappelijke organisaties samen op 
om voorlichting te geven over het tegengaan van discriminatie. Of het nu gaat om discriminatie op 
achtergrond, seksuele geaardheid, sekse of welke vorm van discriminatie dan ook. Door vroeg aandacht 
hieraan te besteden dragen we bij aan een samenleving waarin men verschillen als verrijking ziet. 
Buurthuizen en andere ontmoetingsplekken in de wijk moeten bijdragen aan verdraagzaamheid. Juist 
ontmoeting speelt hierin een belangrijke rol.  

Hoe gaan we dat doen?  

De PvdA wil dat bij raadsbesluiten specifiek aandacht wordt besteed aan inclusiviteit. De gemeente moet 
inwoners informeren over het bestaan van het meldpunt regionale discriminatie Artikel 1 Midden-
Nederland.  
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Ook willen we een Arnhemse norm voor toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen. Arnhem wordt de 
meest toegankelijke stad van Nederland! De Arnhemse norm dient ook als leidraad voor particuliere 
ontwikkelingen. In Arnhem is toegankelijkheid voor iedereen de standaard. De gemeente neemt hierin 
het goede voorbeeld door de openbare ruimte (pleinen, stoepen, paden) toegankelijk te maken voor 
iedereen. Met woningcorporaties worden afspraken gemaakt over de toegankelijkheid van woningen.  

De PvdA wil experimenten starten om etnisch profileren tegen te gaan, anoniem solliciteren mogelijk te 
maken en meldpunten voor discriminatie in te richten. De gemeente geeft hierbij het goede voorbeeld 
door een divers werknemersbestand in alle lagen van de organisatie te creëren. Discriminatie in het 
uitgaansleven moet worden bestreden. Bij aanbestedingen, subsidiebesluiten en gemeentelijke 
organisaties stellen we eisen aan diversiteit.  

Statushouders worden gehuisvest in gewone woningen in gemengde wijken, dicht bij de omgeving waar 
ze zijn opgevangen. Hiermee kunnen zij vanaf de eerst dag werken aan een netwerk en kunnen zij zich 
thuis voelen. Initiatieven die integratie van deze nieuwe Arnhemmers bevorderen (bijvoorbeeld 
sportclubs die activiteiten voor ontmoeting organiseren) juichen we van harte toe.  

De PvdA zet zich in voor LHBT-inwoners. De gemeenteraad laat zich regelmatig informeren over het 
veiligheidsgevoel van LHBT’ers en neemt maatregelen indien nodig. Ook informeert de gemeente 
LHBT’ers over het bestaan van Roze in Blauw, het LHBT-netwerk van de politie. De gemeente brengt de 
positie van LHBT’ers onder de aandacht bij zorginstellingen en sportverenigingen en stimuleert 
voorlichting in het onderwijs, bijvoorbeeld in samenwerking met COC Midden-Nederland. Om de 
zichtbaarheid te vergroten, hijst de gemeente op IDAHOT (de internationale dag tegen homofobie, 
bifobie, interseksefobie en transfobie op 17 mei) en Coming Out dag (11 oktober) de regenboogvlag en 
steunt evenementen met aandacht voor LHBT.  

2.2   Samen leren 
 

Wat zien we? 

Het onderwijs in Arnhem is nog niet voor iedereen even gemakkelijk toegankelijk en niet iedereen krijgt 
gelijke kansen. Op een aantal gebieden valt hier nog winst te behalen. Kinderen uit kwetsbare groepen 
lopen al heel vroeg achterstanden op en kunnen daardoor moeilijker meekomen in het reguliere 
onderwijs. Vaak is taal daarbij een belangrijke factor. Ook worden kinderen met een fysieke beperking te 
snel doorverwezen naar het passend onderwijs. De vrijwillige ouderbijdrage op scholen loopt sterk uiteen. 
Voor mensen met een laag inkomen kan deze bijdrage een drempel zijn.  

In Arnhem volgen veel studenten opleidingen op MBO- en HBO-niveau. Toch staat Arnhem niet echt 
bekend als studentenstad. 

Wat willen we? 

We vinden dat meer aandacht nodig is voor kwetsbare kinderen door voorschoolse educatie tot 4 jaar. 
Hiermee worden achterstanden weggewerkt zodat ze beter mee kunnen in het reguliere onderwijs. De 
integrale kindcentra bereiken kinderen uit niet-westerse gezinnen, niet-Nederlands sprekende gezinnen 
en gezinnen die om sociaal-medische redenen extra aandacht vragen, soms nog te weinig.  

Wij staan voor goed onderwijs voor iedereen en daar hoort een voldoende ruime huisvesting bij die 
voldoet aan de eisen van deze tijd. Ook in het onderwijs is inclusiviteit de norm. Goede toegankelijkheid 
en een goed binnenklimaat horen bij een plezierige schoolomgeving. 

Recent hebben we mede het initiatief genomen voor Arnhem Studiestad. We willen namelijk dat Arnhem 
aantrekkelijker wordt voor jonge mensen om er te studeren en zich daarna langdurig te vestigen. 
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Hoe gaan we dat doen?  

We willen met de Arnhemse scholen in gesprek om een Arnhemse richtlijn te maken voor de vrijwillige 
ouderbijdrage, vooral om te voorkomen dat kinderen van ouders in de bijstand niet mee kunnen doen 
aan activiteiten of beperkt worden in hun schoolkeuze.  

Klimaatbeheersing in scholen is een aandachtspunt omdat gebouwen vaak niet op de juiste temperatuur 
te krijgen zijn. Een te warm of te koud klaslokaal draagt niet bij aan een ideale leeromgeving. De 
gemeente gaat met de schoolbesturen na welke maatregelen binnen vier jaar genomen moeten worden 
om het klimaat in de klas te verbeteren. Ook moet de toegankelijkheid van gebouwen in orde worden 
gemaakt. Voor kinderen met een beperking is begeleiding op scholen aanwezig, betaald uit gelden van de 
wet Maatschappelijke Ondersteuning voor ambulante ondersteuning.  

De PvdA wil Arnhem Studiestad verder uitbouwen. Om dit voor elkaar te krijgen zijn er faciliteiten nodig 
waardoor studenten hier graag willen wonen. Het gaat dan om voldoende huisvesting tegen redelijke 
prijzen en de studentenkortingskaart voor sport en andere activiteiten.  

De PvdA wil over de uitval op het MBO, niveau 1, in gesprek met de onderwijsinstellingen en het sociaal 
werkbedrijf om te kijken of er voor deze ‘grijze’ jongeren geen opleidingsvarianten te vinden zijn, zoals 
deze al in bijvoorbeeld Doetinchem bestaan. Het moet leiden tot minder vroegtijdige schoolverlaters.  

De PvdA wil dat ouders een tegemoetkoming kunnen krijgen (Individuele Toeslag) om hun kinderen in 
staat te stellen duurdere MBO-opleidingen te volgen. Zo is er minder schooluitval, en hebben kinderen 
van mensen met een laag besteedbaar inkomen evenveel kansen als hun klasgenoten.  

2.3   Geef ze ruimte 
 

Wat zien we? 

Voor een grote groep Arnhemmers is bestaanszekerheid geen vanzelfsprekendheid. Zij leven op of onder 
de armoedegrens. Dit openbaart zich in gezinnen waar kinderen zonder ontbijt naar school gaan en niet 
mee kunnen doen met schoolreisjes en buitenschoolse activiteiten. De ouders van deze kinderen 
schamen zich vaak voor hun situatie, en wachten vaak lang met hulp vragen. Soms komt er pas hulp als er 
een huisuitzetting dreigt. 

In Arnhem wordt ruim 15 miljoen euro uitgegeven aan armoede en schuldhulpverlening. Toch blijkt dat 
niet voldoende om alle Arnhemmers die ondersteuning nodig hebben, te helpen. Een aantal van hen is 
werkloos en kan hulp gebruiken met toeleiding naar werk. Ook is er een groep die door ziekte of te grote 
afstand tot de arbeidsmarkt nooit meer in staat is om regulier werk te verrichten. Deze groep kan amper 
het hoofd boven water houden. Nog te veel kinderen groeien op in armoede.  

Wat willen we? 

Bestaanszekerheid vinden we een vanzelfsprekendheid, van waarde. Bestaanszekerheid bij een behoorlijk 
levenspeil. We leggen de prioriteit bij preventie. De PvdA wil dat iedereen, die ondersteuning nodig heeft 
om mee te doen in de samenleving, gebruik moet kunnen maken van de armoederegelingen. Niet het 
inkomen, maar de situatie moet bepalend zijn voor de toekenning hiervan.  

Hoe gaan we dat doen?  

Wij willen voorkomen dat mensen schulden krijgen door een informatiepunt te realiseren waar men 
terecht kan met vragen over het recht op toeslagen en voorzieningen, geldzaken en thuisadministratie. 
Met zulke informatiepunten, zoals in Amersfoort, worden goede resultaten bereikt.  

Het besteedbaar inkomen wordt, in plaats van het netto inkomen, leidraad voor toekenning van 
voorzieningen. De wijkteams hebben hier de regie over. Voor mensen met te grote afstand tot de 
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arbeidsmarkt wil de PvdA een aantal regelingen maken voor aanvullend inkomen. Deze regelingen gaan 
uit van maatwerk. Ze worden toegespitst op de persoonlijke situatie van mensen, zodat mensen niet 
onder de armoedegrens komen en in de schulden raken. Mensen die wel een schuldtraject gevolgd 
hebben en na drie jaar een schone lei hebben, blijven we volgen om terugval te voorkomen.  

Mensen in acute nood, zonder inkomen, komen altijd in aanmerking voor onmiddellijke hulp. Soms is dat 
heel praktisch, bijvoorbeeld een tas vol boodschappen om te voorkomen dat kinderen zonder ontbijt naar 
school gaan. Tegelijkertijd wordt met de ouders gekeken hoe men uit deze situatie kan komen. Geen 
vrijblijvendheid, maar een constructieve aanpak via coaching en budgetcursussen. Stichting Leergeld, 
Jeugd Sportfonds, Jeugdcultuurfonds kunnen door middel van subsidie hun werk voor kinderen blijven 
doen en hen voorzien van fiets, laptop en andere noodzakelijke voorzieningen.  

Mensen die door een beperking hogere kosten hebben, krijgen een basisbedrag als tegemoetkoming in de 
meerkosten. Ook bij deze voorziening is de situatie bepalend voor de hoogte van het bedrag. 

2.4   Een goed (t)huis 
 

Wat zien we? 

Het aandeel sociale woningbouw is in Arnhem relatief groot en toch is er een wachtlijst. Zorgwekkend is 
dat bij 33% van de mensen in een sociale huurwoning zich een risico rond betaalbaarheid van de huur 
aftekent.  

Er moeten extra sociale huurwoningen gebouwd worden. Er is een tekort, waardoor de wachtlijsten lang 
zijn. De PvdA is voor spreiding van sociale huurwoningen door de stad. De opdracht hiertoe ligt bij de 
woningcorporaties, maar het is duidelijk dat zij ook tegen belemmeringen aanlopen. Denk hierbij aan de 
beschikbaarheid van betaalbare grond. Daarnaast lopen corporaties aan tegen de problemen van de 
nieuwe rijksregels, waardoor ze hun taken moeten beperken tot het bouwen van sociale huurwoningen.  

Er komen de laatste tijd vaker signalen van woningen waar onderhoud onder de maat is. Hoewel een 
inhaalslag wordt gemaakt, zijn er delen in de stad waar bewoners te maken hebben met achterstallig 
onderhoud dat resulteert in vocht, schimmel en hoge energielasten.  

We zien ook dat er te weinig woningen zijn voor mensen met een beperking die samen willen wonen.  

Wat willen we? 

We willen dat er de komende periode meer sociale huurwoningen worden gebouwd en dat de gemeente 
en corporaties daarover gezamenlijk afspraken maken. Sociale woningen worden verspreid over de stad 
gebouwd. Verkoop van huurwoningen wordt beperkt. Iedereen heeft behoefte aan een goed dak boven 
het hoofd. Mensen met lage inkomens hebben belang bij een lage energierekening. Verduurzaming van 
woningen en tegelijk zorgen voor een goed binnenklimaat is uitgangspunt om woonlasten binnen de 
perken te houden.  

Hoe gaan we dat doen?  

Bij de bouw van sociale en energiezuinige woningen moet wat betreft de PvdA extra aandacht zijn voor de 
mensen met de laagste inkomens. Dus woningen beneden de 590 euro per maand. Bij het bouwen van 
nieuwe woningen moet ook aandacht worden besteed aan de toegankelijkheid van woningen voor 
mensen met een beperking die samen willen wonen.  

De PvdA krijgt ook veel signalen over bureaucratie. De PvdA wil ervaringen inventariseren en 
belemmeringen wegnemen. Vaak zijn het praktische belemmeringen die het moeilijk maken om menselijk 
te handelen en mensen goed te begeleiden. Oplossingen hiervoor kosten vaak geen geld, maar vergen 
goede wil en meedenken. Wij willen dat daarvoor meer gebruik wordt gemaakt van de sociale wijkteams 
en teams leefomgeving, die dicht bij de mensen staan.  
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We willen dat huren lager worden of in ieder geval niet verder stijgen. Ook ligt er een uitdaging de 
woonlasten te laten zakken. Dit kan bijvoorbeeld ook door het verduurzamen van woningen, waardoor 
energielasten dalen. Hiermee worden enerzijds de duurzaamheidsdoelstellingen gehaald en anderzijds de 
woonlasten van de inwoners gedrukt.  

Door omstandigheden (bijvoorbeeld kinderen in een rolstoel) moeten sommige mensen in een grotere 
woning wonen dan wellicht mogelijk is op basis van hun inkomen. Deze inwoners komen nu in de knel. 
Hier moeten oplossingen voor komen. 

Het realiseren van voldoende rolstoelwoningen in de nabijheid van voorzieningen zorgt ervoor dat 
mensen met beperkingen ook in staat zijn zelfstandig te wonen. De PvdA wil hierover afspraken maken 
met de woningbouwcorporaties, ook als het gaat om de toewijzing van dergelijk woningen. Nu lopen 
vooral jonge mensen tot 23 jaar tegen belemmeringen aan, waardoor ze niet in aanmerking komen voor 
rolstoelwoningen. 

Ook moet er maximaal ingezet worden op levensloopbestendige woningen. Als we van mensen vragen 
om zelfstandig te wonen, moeten ze hier ook de mogelijkheden voor hebben. Dit betekent ook dat 
iemand een wooncarrière mag hebben en dus moet kunnen doorstromen, ook als het een aangepaste 
woning betreft.  

In wijken waar verschil ontstaat in onderhoud tussen koop- en huurwoningen willen wij dat de wijkteams 
gaan bemiddelen tussen bewoners en verhuurders, met als doel om de mogelijkheden voor gezamenlijk 
onderhoud te onderzoeken.  

Bij nieuwe woningprojecten wordt altijd eerst de buurt geïnformeerd, nog voordat de plannen naar 
buiten komen. Ontwikkelingen vinden samen met de buurt plaats en worden niet achteraf gepresenteerd. 
‘Samen met Arnhemmers’ is het uitgangspunt voor bewonersparticipatie. Hierbij wordt niet alleen 
geluisterd naar de meerderheid, maar worden argumenten gedeeld, wordt geluisterd en worden 
standpunten van iedereen gerespecteerd.  

Er moeten woningen beschikbaar zijn voor mensen die hun huis zijn uitgezet. Voor mensen die ernstige 
overlast hebben bezorgd aan hun omgeving, kan de gemeente in overleg met corporaties een aantal 
woningen laten realiseren. De problematiek van de overlastbezorgers mag niet de problematiek van de 
corporaties alleen zijn.  

Doorstroming kan bijdragen aan het beschikbaar houden van goedkope sociale huurwoningen voor de 
doelgroep. Maar daarvoor zijn wel nieuwe woningen nodig in het segment net boven de sociale 
huurgrens. Met particuliere partijen worden over de bouw hiervan afspraken gemaakt. 

2.5   Als je hulp nodig hebt 
 

Wat zien we? 

De afgelopen jaren is de zorg drastisch veranderd. Decentralisering, de instelling van sociale wijkteams en 
mantelzorg zijn ontwikkelingen die voor veel mensen grote invloed hebben. Mensen staan voor ons 
centraal en goede zorg is onontbeerlijk voor het welzijn van mensen en voor een verbonden samenleving. 
Voor ons is het belangrijk dat iedereen mee kan doen. En als dat niet lukt - even of voor langere duur - er 
altijd iemand is, die met je mee kan denken. 

 

Wat willen we? 

Als het om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen gaat, is een aantal waarden voor de PvdA van 
groot belang. In de zorg gaat het er om dat deze dichtbij, toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar 
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aanwezig zijn. Zorg op maat moet immer het uitgangspunt zijn. We willen de beste zorg voor onze 
inwoners. We vinden gezondheidsverschillen op sociaaleconomische gronden onaanvaardbaar.  

Vroege signalering en samenwerking tussen verschillende instanties is erg belangrijk om gezinnen op tijd 
te helpen met hun complexe problemen. Daarom is het Overleg Zorg en Overlast ook zo waardevol. De 
budgetten hiervoor moeten op peil blijven. 

Hoe gaan we dat doen?  

Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een 
persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitale communicatie en 
verslaglegging. Het moet voor de Arnhemmers duidelijk zijn welke zorgverleners presteren en welke 
onder de maat blijven. Zo is de keuze voor iedereen duidelijk. Persoonlijk maatwerk is uitgangspunt.  

Wijkcoaches moeten hun kennis inzetten om tot maatwerk te komen. Daarbij bundelen zij hun kennis met 
de ervaringsdeskundigheid van de cliënt en externe adviezen van deskundigen.  

Wij willen mogelijkheden bieden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook voor mensen 
met lage inkomens toegankelijk te maken. Sociaaleconomische verschillen willen we aanpakken door in te 
zetten op een gezonde leefstijl en het bevorderen van gezond eten, bewegen, de aanpak van obesitas en 
het stoppen met roken. We vinden dat daarmee op school al moet worden begonnen. Voor volwassenen 
zijn ontmoetingsactiviteiten in de wijk een goede manier om mogelijkheden voor een gezonde leefstijl 
bespreekbaar te maken.  

Eenzaamheid is een van de grootste problemen in onze samenleving. In een zorgzame en inclusieve 
samenleving kijken wij naar elkaar om en laten we eenzame mensen niet aan hun lot over. Wij bestrijden 
eenzaamheid door ontmoetingsactiviteiten mogelijk te maken. 

Welzijnsmedewerkers en –vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk. Wij investeren in menskracht om 
de kennis over de wijk op orde te houden, voor het signaleren van problemen achter de voordeur, om 
mensen te verbinden en groepen aan elkaar te verbinden. De gemeente maakt ruimte voor straatcoaches 
en opbouwwerkers, zodat mensen in kwetsbare wijken weer vertrouwen in elkaar en in de overheid 
krijgen.  

Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun 
positie versterken door hen bij te staan en te zorgen voor goede ondersteuning. Het gaat dan vaak om 
praktische en emotionele hulp, bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in contact 
brengen met lotgenoten. We willen hun taak daarnaast verlichten door meer mogelijkheden te bieden 
om de mensen die zij verzorgen makkelijker extra opvang te bieden.  

Klachtafhandeling en toetsing van de klanttevredenheid moet onafhankelijk geregeld zijn. De cliënten 
moeten actief betrokken zijn bij het opstellen van de kwaliteitseisen aan de zorg en de uitvoering.  
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3.   Een bestuurbare stad: samen en eerlijk 
 

Hoofdstuk 3 vormt de afsluiting van ons programma. Het bevat een financiële paragraaf maar ook gaan 
we in op hoe we Arnhemmers echt een stem willen geven over hun stad en hoe we daar in het besturen 
van de stad inhoud aan willen geven. 

3.1   We gaan het samen doen 
 

In dit verkiezingsprogramma laten we onze idealen, waarden en wensen voor Arnhem zien. Deze idealen 
kunnen we alleen realiseren met de Arnhemmers. We zien dat het vertrouwen in de overheid afneemt. 
Gelijk met de beweging in het kader van ‘Van Wijken Weten’ staat het contact met de wijken onder druk 
door de afbouw van de ondersteuning van wijkplatforms. De PvdA wil dat vertrouwen weer opbouwen 
door vanuit de gemeente veel meer de samenwerking met de Arnhemmers op te zoeken. 

Het is een taak van de politiek om dit vertrouwen te herwinnen. Bij alle keuzes die de gemeente maakt, 
wordt echt geluisterd naar de ideeën en wensen van bewoners. Het is belangrijk om een frequent en 
breed contact met wijkbewoners te onderhouden.  

Nieuwe innovatieve vormen van betrokkenheid (via internet en social media), het ondersteunen van 
lokale initiatieven in wijken en buurten, en ruimte bieden voor maatschappelijk debat moeten de basis 
zijn van het verkrijgen van vertrouwen.  

We willen dat voor elke wijk een vorm van bewonersparticipatie op maat wordt georganiseerd. De 
samenwerking tussen de Teams Leefomgeving van de gemeente en de buurten en wijken moet 
gewaarborgd zijn. Daarvoor zijn mensen in de wijk nodig die, onafhankelijk en ondersteunend, de 
verbinding tussen de belangen van gemeente en bewoners in de gaten houden.  

Wij willen graag dat raadsleden en wethouders meer tijd spenderen in de wijken. We kennen het begrip 
van de wijkwethouder, maar ook raadsleden moeten zich meer verbinden aan een wijk of buurt. Tevens 
willen we jaarlijks, rond de zomer, een Arnhem-conferentie organiseren waar het gemeentebestuur de 
stand van zaken in de stad toelicht aan een wisselende groep Arnhemmers, en suggesties en ideeën 
meeneemt in de voorbereiding van de begroting voor het komende jaar.  

3.2   We gaan het samen en eerlijk betalen 
 

Een aantal wensen in dit programma kost geld. Het is op dit moment niet mogelijk om exact de gevolgen 
van dit programma voor de financiële situatie van Arnhem en de inwoners aan te geven. Desondanks 
willen we wel aangeven waar we onze prioriteiten leggen, en ook aangeven waar extra middelen nodig 
zijn om onze voorstelen te realiseren.  

Wij vinden dat er ruimte moet komen om voor nieuw beleid structureel 7,5 miljoen euro uit te trekken. 
Deze ruimte wordt financieel gedekt door een verwachte hogere uitkering uit het gemeentefonds, een 
efficiencyslag door de complete gemeentebegroting en waar nodig een beperkte verhoging van de OZB. 
Bij die verhoging geldt altijd het principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen.  

Met deze ruimte willen we ruimte maken voor onze wensen op het terrein van werk en inkomen (++), 
veiligheid (+), mobiliteit (+), energie en duurzaamheid (++), Arnhem inclusief (+), armoede en 
schuldhulpverlening (++) en zorg (+). Voor de overige onderwerpen (aantrekkelijke stad, sport, onderwijs 
en wonen) denken we dat we voldoende ruimte kunnen vinden binnen de bestaande programma’s uit de 
begroting.  



19 
 

Samen | Doen   
Verkiezingsprogramma gemeenteraadsverkiezingen PvdA 2018-2022 

 

We willen extra investeren in het optimaal benutten van Europese, landelijke en provinciale 
subsidiemogelijkheden. Daarvoor wordt binnen de gemeentelijke organisatie extra capaciteit beschikbaar 
gemaakt.  

3.3   Met en voor de Arnhemmers 
 

De rol van de gemeente verandert. De afgelopen periode zijn diverse onderdelen afgestoten, zoals het 
Sportbedrijf, Musis Sacrum en Stadstheater, en vergunningverlening en handhaving (ODRA). Veel van 
deze verzelfstandigde onderdelen hebben een uitvoerende taak richting de inwoners van Arnhem. De 
PvdA vindt dat de overheid ook dan een belangrijke rol als regisseur moet blijven spelen. Zeker als door 
marktwerking voorzieningen niet meer beschikbaar en toegankelijk zijn voor iedere Arnhemmer. Dit 
vinden we niet aanvaardbaar.  

Bij subsidies, aanbestedingen en andere opdrachten neemt de gemeente eisen op, op het gebied van 
diversiteit, toegankelijkheid, duurzaamheid en andere mogelijke maatschappelijke doelen die van belang 
zijn voor de uitvoering van de verzelfstandigde taken.  

Kortom: de inwoner en zijn situatie is leidend voor ons handelen. Dat stralen we ook uit in onze contacten 
met bewoners, en in ons optreden in de gemeenteraad. Altijd met respect voor diezelfde inwoner en ook 
voor onze collega-raadsleden. Soms zoeken we naar mogelijkheden om die inwoner te helpen, soms zijn 
we het niet eens met diezelfde burger en nemen we de tijd om ons standpunt uit te leggen.  

Het betekent dus niet klakkeloos vertalen wat wordt geroepen, maar wel oprecht luisteren naar de 
mensen. De PvdA staat voor betrokken, eerlijke en integere politiek gericht op de mensen in de stad. 
Duidelijkheid over plan- en besluitvorming moet voorop staan; met besloten overleggen en 
geheimhouding gaan we terughoudend om. We realiseren ons dat wij een voorbeeld kunnen en moeten 
zijn voor de inwoners van Arnhem.  

Recent is het rapport over de Arnhemse bestuurscultuur verschenen (Patronen van politiek). De PvdA wil 
zich inzetten voor de uitvoering van de aanbevelingen uit het rapport. Dat begint bij het onderzoeken 
waar je het zelf als gemeenteraad beter kunt doen. Wij willen dat jaarlijks een evaluatie van de stand van 
zaken met betrekking tot de bestuurscultuur, opgesteld door de burgemeester, wordt besproken in de 
gemeenteraad.  

En wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Veel Arnhemse kinderen zijn geïnteresseerd hoe de gemeente 
en de politiek in onze stad werkt, nu nog vaak een ver-van-mijn-bed-show. Ze kunnen door hun energie 
mogelijk ook hun omgeving enthousiast maken. Samen met de scholen wordt ieder halfjaar door een 
Kinderraad, een Kinderburgemeester verkozen. De Kinderraad is een programma waarbij kinderen uit het 
basisonderwijs een aantal lessen krijgen over het besturen van de stad Arnhem. De Kinderburgemeester 
is ambassadeur van alle kinderen in Arnhem. Samen met de Burgemeester bezoekt de 
Kinderburgemeester verschillende evenementen.  

 


