
Links met Lef
Voor een sterk en sociaal Arnhem  

“We willen dat iedereen in Arnhem mee kan doen.  
De tweedeling tegengaan, dat vraagt om lef.”  

 



Voorwoord  
Beste Arnhemmer,

Arnhem is een prachtige stad. Met haar groen, haar bruggen, unieke wijken en ontzettend 
veel talent. Onze stad wordt gemaakt door alle bewoners die zich inzetten op hun werk, op 
school of in de wijk. Mensen die naar elkaar omkijken, zodat onze stad elke dag een stukje 
mooier wordt.

Arnhem kent ook grote uitdagingen. De tweedeling in onze stad neemt toe. Een fijne woning 
is niet bereikbaar voor iedereen. Veiligheid is ongelijk verdeeld in onze stad. De situatie in 
onze wijken is niet overal even goed. Jongeren in de ene wijk hebben niet dezelfde kansen 
als jongeren in een andere wijk. 

Het moet en kán anders. De PvdA strijdt tegen de tweedeling en maakt werk van een stad 
voor iedereen. Daarvoor is lef nodig. Lef voor een sterk en sociaal Arnhem. Het mag in 
Arnhem niet uitmaken in welke buurt je opgroeit. Iedereen heeft het recht om in een fijn huis 
te wonen, met voldoende inkomen om je boodschappen te doen en je kinderen mee te laten 
gaan op schoolreisje. Je afkomst mag niet bepalen welk advies je op school krijgt. Iedereen 
moet de kans krijgen om het beste uit zichzelf te halen, wie je ook bent, waar je ook woont.

Ik ben trots op wat we hebben bereikt de afgelopen jaren. Als PvdA hebben wij ons ingezet 
voor meer werk. Om iedere Arnhemmer de kans te geven op een baan die bij hem of haar 
past en die loont. Als werken niet meer lukt, dan zorgen we altijd voor bestaanszekerheid. 
We hebben mensen de kans gegeven op een schone lei door problematische schulden kwijt 
te schelden. We stonden vierkant achter onze volkswijken. Wijken waar wij trots op zijn en 
die nu de kans krijgen om vooruit te komen. 

De uitdagingen voor onze stad zijn groot, bijvoorbeeld met de wooncrisis en de klimaatcrisis, 
en de afgelopen jaren ook met corona. De PvdA wil dat niemand achterblijft. Daarom hebben 
wij de afgelopen periode al het initiatief genomen voor een offensief tegen energiearmoede, 
het beschermen van woningen tegen beleggers en een aanpak tegen overlast in de wijk. 

De komende jaren gaan wij met lef verder. We brengen de gemeente nog dichter bij de 
bewoners en luisteren naar wat er speelt. In dit verkiezingsprogramma komen wij met 
voorstellen voor een nog mooier Arnhem. We zetten stevig in op volkshuisvesting, op nog 
meer Arnhemmers aan het werk en op wijken waarin het goed leven is voor iedereen.

Giovanni Visser
Lijsttrekker voor de PvdA in Arnhem

Arnhem, november 2021 
!
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N.B. De volgorde van de onderdelen van het verkiezingsprogramma op de vorige pagina zijn 
geen weergave van het belang van de onderwerpen: voor ons is elk onderwerp belangrijk 

Dit (concept-)verkiezingsprogramma is samengesteld door Tirza de Goede, Thijs Lenderink, 
Marjan van Munster, Oscar Rosalina, Ria de Vries en Rijk Willemse (november 2021). 
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Terug"naar"overzicht 

Inleiding  

De PvdA Arnhem droomt van een stad waarin we samen de handen uit de mouwen steken. 
Waarin de sterkste schouders het vanzelfsprekend vinden om de zwaarste last te dragen. Een 
stad waarin iedereen kan meedoen, hoe dan ook. Waarin we iedereen waarderen om hun 
unieke bijdrage aan de samenleving, omdat iedereen zijn eigen waarde heeS. 
  
Dat Arnhem is onze droom. 
  
Arnhem: een schone stad waarin het leven fijn is, met de zekerheid van een fatsoenlijk 
bestaan, een plek waar je kunt thuiskomen. Met een inkomen waarmee je vooruit durS te 
kijken. Met liefdevolle zorg binnen bereik. Met de middelen en de kansen voor je kinderen 
om mee te kunnen doen. Een bedrijvige, ondernemende stad. Een sporUeve stad. Provincie-, 
cultuur- en modehoofdstad van Gelderland. Een leef-, woon- en werkgemeenschap waarin 
we er zijn voor elkaar en elkaar steunen. 
  
Daarom zet de PvdA Arnhem in op: eerlijk delen van kennis, macht en inkomen; vrijheid, 
gelijkwaardigheid, solidariteit, duurzaamheid en liefdevolle zorg.  

Dit bereiken we onder andere door:  
- Ongelijk investeren voor gelijke kansen. 
- Betaalbare en goede woningen voor iedere Arnhemmer. 
- Een leeWare stad, leeWare wijken en buurten, voor nu en de generaUes na ons. 

Bestaanszekerheid, sport, kunst en cultuur, in een sterke gemeenschap, met goed 
onderwijs en goed werk. 

- Bedrijvigheid en een goed vesUgingsklimaat voor midden- en kleinbedrijf en voor grotere 
bedrijven en organisaUes, die samen zorgen voor goed werk. 

- Goede bereikbaarheid voor iedereen. 

Kortom: de PvdA Arnhem wil werken aan een inclusieve stad, waarin alle Arnhemmers 
meedoen. 
  
Hoe we dat willen gaan doen? Lees erover in dit verkiezingsprogramma en laat je inspireren! 

“We willen kiezen voor regie en lef.” "

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Gelijke kansen voor iedereen 
- Iedereen doet mee; extra inzet voor de kwetsbaren. 
- Kinderen mogen niet in armoede opgroeien. 
- Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk. 

De PvdA Arnhem wil dat alle Arnhemmers mee kunnen doen. We ze`en ons extra in voor de 
Arnhemmers die kwetsbaar(der) zijn. Zodat ook zijn mee kunnen doen aan werk, sport, 
cultuur, het ontdekken en ontwikkelen van talenten, onderwijs en het beoefenen van zinvol 
(vrijwilligers)werk. Ook zij moeten zeker zijn van een bestaansminimum en de mogelijkheid 
hebben daar iets extra's bij te verdienen. Denk aan bijvoorbeeld de jongeren die een eerste 
woning zoeken maar een studieschuld hebben, mantelzorgers of gezinnen die opgezadeld 
worden met een hoge energierekening. 

Kinderen mogen niet opgroeien in armoede. Bijvoorbeeld de Gelrepas, het Jeugdfonds Sport 
en Cultuur en de SUchUng Leergeld Arnhem moeten een bijdrage leveren aan het voorkomen 
dat kinderen uit arme gezinnen worden uitgesloten. Door het lerarentekort krijgen kinderen 
met een achterstand een nog grotere achterstand. Bezuinigingen in de jeugdzorg raken deze 
groep het hardst. UitkeringsgerechUgden krijgen begeleiding, scholingsmogelijkheden en 
vertrouwen. Zo kunnen zij zich voorbereiden op een duurzame plek op de arbeidsmarkt. Met 
duurzaam bedoelen wij hier een plek waarmee de Arnhemmer verder kan op de 
arbeidsmarkt, niet persé een langdurige plek. 

De PvdA Arnhem staat voor een inclusieve samenleving en ondersteunt de acUviteiten van 
onder meer LHBTI-organisaUes, asielzoekers, gemeenschappen van buitenlanders en mensen 
met een beperking. Hiermee zorgen we voor een inclusief gemeentelijk beleid. 

Sport en cultuur helpen bij verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals leeWaarheid, 
eenzaamheid en zelfredzaamheid, duurzaamheid en gezondheid. De PvdA Arnhem vindt dat 
iedereen moet kunnen meedoen met plezier en zonder drempels te ervaren, ongeacht 
leeSijd, culturele achtergrond, gele`erdheid, seksuele geaardheid, sociale omgeving, 
financiële status, genderidenUteit, lichamelijke of geestelijke gezondheid.  

Dat betekent strijden tegen discriminatie en racisme, maar ook hindernissen wegnemen 
zodat iedereen mee kan doen aan spel en sport. Voor kinderen zijn er speeltuinen die voor 
iedereen toegankelijk zijn zodat elk kind kan spelen in zijn eigen buurt.  

Dit willen we voor Arnhem: 

Gelijke kansen in onze wijken 
- Extra investeren in wijken als Malburgen, Geitenkamp, ‘t Broek, Klarendal, Presikhaaf en 

Pla`enburg op het gebied van wonen, onderwijs, werk en veiligheid. We ze`en vol in op 
de Arnhem-Oost-aanpak.   
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- We gaan onderwijsachterstanden tegen met een verlengde schooldag met naschoolse 
acUviteiten voor sport, spel en cultuur.    

- Alle jongeren die de mogelijkheden hebben om een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of 
hoger te hebben, halen die ook. Daarvoor zorgen we door een goede aansluiUng van 
basisschool naar voortgezet onderwijs. Ook ouderen helpen we met het behalen van de 
juiste papieren.   

- Het aantal kinderen dat opgroeit in armoede neemt af. Met behulp van bijvoorbeeld, de 
Gelrepas, het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de SUchUng Leergeld Arnhem zorgen we 
ervoor dat kinderen uit armere gezinnen niet uitgesloten worden. 

 
Iedereen doet mee 

- Werk is de beste weg uit armoede. Mensen met een uitkering krijgen begeleiding, 
scholingsmogelijkheden en vertrouwen zodat zij een duurzame plek krijgen op de 
arbeidsmarkt. Ouders geven zo het goede voorbeeld aan hun kinderen.  

- Voor iedereen geldt een bestaansminimum. We ze`en ons extra in voor de Arnhemmers 
die kwetsbaar(der) zijn en zorgen voor maatwerk in ondersteuning. We vinden dat 
mensen die niet makkelijk uit een uitkeringssituaUe kunnen komen iets extra’s mogen 
bijverdienen. 

Inclusieve stad 
- Iedereen is vrij om te zijn wie hij is. Niemand wordt uitgesloten. DiscriminaUe is 

onacceptabel en pakken we aan. 
- Sport en cultuur helpen bij verschillende maatschappelijke uitdagingen, zoals gezondheid 

en parUcipaUe. De PvdA Arnhem vindt dat iedereen mee moet kunnen doen met plezier 
en zonder (le`erlijk) drempels te ervaren. Dat betekent laagdrempelige sport- en 
beweegmogelijkheden in de openbare ruimte en een inclusief sport- en cultuuraanbod 
bij onze verenigingen, toegankelijk voor mensen met en zonder beperking. 

- De PvdA Arnhem zal alUjd vechten tegen racisme, discriminaUe en andere vormen van 
uitsluiUng. We willen de meldingsbereidheid vergroten en meldingen van discriminaUe 
krijgen voorrang. 

- Jongeren moeten zich veilig voelen op school. LHBTI-jongeren ondersteunen we door, via 
Indifferent, netwerken van jongeren te sUmuleren op alle middelbare scholen en vmbo’s. 

- Alle zorginstellingen worden aangemoedigd een Roze Loper-cerUficaat te voeren voor 
LHBTI-vriendelijke zorg. 

- Iedere buurt heeS een inclusieve speeltuin zodat alle kinderen kunnen spelen in hun 
eigen buurt.  

“We willen de startposiUe van mensen gelijktrekken. Dat vraagt om lef.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0!
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Werk en inkomen  

− Behoud en uitbreiding van de werkgelegenheid, vooral ook voor prakUsch opgeleiden. 
− Kansen voor werk in de energietransiUe. 
− Werk moet sociaal en inclusief zijn.  
− Meedoen naar vermogen. Werk moet lonen. 

Goed werk en eerlijk loon voor iedereen, daar staan we voor. Goed werk betekent behalve 
bestaanszekerheid sociale contacten, ontplooiing van je talent en voldoening. Het gevoel dat 
je meedoet in de samenleving. Dat je weer gezien wordt. Wie geen baan heeS, of 
maandelijks moet afwachten hoeveel werk en loon hij of zij ontvangt, leeS voortdurend in 
onzekerheid.  

De coronacrisis maakt duidelijk hoe onzeker een baan en een inkomen zijn. Onder andere 
ZZP’ers en mensen met een nul-urencontract werden getroffen door de coronacrisis. De 
arbeidsmarkt kraakt daar in haar voegen en funcUoneert niet goed meer: slechte beloning en 
arbeidsvoorwaarden die vaak niet deugen. Dat kan en moet anders. 

Er is een grote krapte in een aantal sectoren, zoals de zorg en het onderwijs. Die was deels al 
voorspeld door de vergrijzing. De roep om personeel is in veel sectoren groot. Dat biedt 
kansen voor werkzoekenden. Het maken van een goede match vraagt veel van 
werkzoekenden en werkgevers.  
Van de werkzoekende vraagt het een investering in zichzelf met bijvoorbeeld een training of 
opleiding. De werkgever moet openstaan voor een diversiteit aan talent. Daarvoor moet de 
baan of de werkomgeving soms aangepast worden. We willen dat mensen duurzaam 
uitstromen uit de bijstand doordat ze een baan vinden die goed past. Er is voldoende Ujd en 
ruimte in de dienstverlening van de regisseurs van werk en inkomen om de match te kunnen 
maken.  
De afgelopen jaren is er een inhaalslag gemaakt door relaUef veel mensen uit de bijstand 
naar werk te leiden. We ze`en dat voort: nog meer mensen aan het werk, onder andere 
door ervoor te zorgen dat we alle Arnhemmers die een uitkering hebben goed kennen en 
door iedereen de kans te geven een stap te ze`en op de arbeidsmarkt. Werkgevers worden 
extra ondersteund in wat nodig is om mensen aan te nemen die extra begeleiding nodig 
hebben.  

In 2021 groeiden nog alUjd kinderen op in armoede – zonder fiets, goed ontbijt of 
verjaardagscadeautje. De PvdA Arnhem wil de armoede de stad uit.  
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Dit willen wij voor Arnhem: 

- We leggen de lat hoog, we gaan 1.000 mensen extra aan een baan helpen, dat kan een 
betaalde baan zijn of een andere vorm van parUcipaUe. Daarvoor maken we afspraken 
met ondernemers en werkgevers in de publieke sector.   

- Onderdeel van de 1.000 banen zijn 200 basisbanen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. We kijken voor die banen naar werk waaraan behoeSe is in onze buurten 
en wijken, denk aan een gastheer of gastvrouw in de buurthuizen of ondersteuning van 
sport- en cultuurverenigingen en de buurtconciërges, onze ogen en oren in de wijken. 

- We willen een regelarme bijstand met ruimte voor maatwerk. We willen experimenteren 
met bijverdienen in de bijstand. Door werk extra te belonen bestrijden we de armoedeval 
die mensen boven het hoofd hangt als ze aan de slag gaan. Werk moet lonen. 

- De PvdA wil dat de gemeente Arnhem zelf zoveel mogelijk vaste banen biedt. Tijdelijk 
werk is vooral voor het opvangen van ‘piek en ziek’ en voor specialisUsche 
werkzaamheden. Het percentage flexibele medewerkers van de gemeente mag nooit 
groter zijn dan 10%. 

- Er liggen kansen voor werkplekken in de bedrijven die de energietransiUe uitvoeren 
(woningen isoleren, van het aardgas af et cetera). Met deze bedrijven maken we 
afspraken over hoe de match met onze werkzoekenden nog beter kan worden gemaakt. 
Een voorbeeld hiervan is dat we de mogelijkheden bekijken om energiecoaches op te 
leiden en in dienst te nemen om zo de energiearmoede aan te pakken.  

- Arnhem is en blijS een werkstad. Er is werk voor iedereen in Arnhem, ongeacht aqomst, 
opleidingsniveau et cetera. De gemeente Arnhem moet haar sociale ondernemers 
koesteren en zich bij aanbestedingen niet alleen richten op grote aanbieders. Prijs is 
daarbij niet onze drijfveer. We ze`en in op lokaal, sociaal en duurzaam. 

- We zijn zuinig op de bedrijventerreinen. We willen samen met de ondernemers zorgen 
voor schone, veilige en groene bedrijventerreinen. Waar goed werk is, is sociale controle 
en dus steeds minder ruimte voor ondermijnende, illegale acUviteiten.  

- De PvdA Arnhem wil intensief overleg met collega-gemeenten in de regio over 
bedrijventerreinen (en ook over woningbouw), zodat er geen dubbelingen of gaten 
ontstaan in het aanbod. Met de doorstart van de regio Arnhem-Nijmegen in de vorm van 
de Groene Metropoolregio willen we die samenwerking versterken. Met gezamenlijke 
opgaven, bijvoorbeeld op het gebied van verstedelijking en werklocaUes van de regio 
Arnhem-Nijmegen tot 2040. 

- De PvdA Arnhem wil zorgen voor echte banen, kwaliteit van werk, beperken van flexwerk 
(alleen bij ziekte en piekdrukte). We staan voor duurzame garanUebanen. We staan voor 
goede arbeids- en huisvesUngsomstandigheden van arbeidsmigranten. Met scheiding van 
bed en brood, want werkgevers zijn geen huisbazen en de huisvesUng van 
arbeidsmigranten valt voor ons onder het reguliere huurrecht. We staan voor een 
vergunningsplicht voor uitzendbureaus.  
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- Het arbeidsontwikkelbedrijf Scalabor helpt mensen op weg naar werk, ook als ze een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dat betekent: nieuw, beschut werk voor iedereen 
die de stap naar betaald werk niet kan maken. Samen met Scalabor zorgt de PvdA 
Arnhem voor voldoende werk voor mensen die met extra ondersteuning vanuit een 
achterstandsposiUe aan het werk willen en kunnen. Met de inzet van jobcoaches bij 
reguliere werkgevers en met begeleiding op de werkvloer. Doel is blijvende uitstroom 
naar werk. Waar de stap naar betaald werk niet kan worden gemaakt kijken we naar 
andere passende mogelijkheden, zoals nieuw beschut werk of een basisbaan.   

“De energietransiUe biedt kansen voor werkgelegenheid: huizen isoleren, plaatsen van 
zonnepanelen, van het aardgas af. !
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Armoede en schulden 
- We ze`en ons vol in voor het signaleren, voorkomen en terugdringen van armoede en 

schulden 
- Schuldhulpverlening is laagdrempelig, met toegang voor iedereen met (hulp)vragen 
- We zoeken steeds naar innovaUeve manieren in de aanpak van schulden 

In Arnhem zijn er grote verschillen tussen arm en rijk, niet alle mensen in armoede hebben 
schulden, en niet alle mensen met schulden leven in armoede. Toch zorgen schulden en 
armoede ervoor dat niet iedereen mee kan doen in de samenleving. 

De schaamte rondom armoede en schulden is groot. Als er schulden zijn is er vaak zoveel 
stress dat mensen gaan overleven, er is dan geen ruimte meer voor iets anders. Kinderen die 
opgroeien in een gezin met armoede of schulden krijgen daar heel veel van mee. Ook zij 
voelen de stress of ervaren dat ze niet aan alles mee kunnen doen.  

Naar schatng heeS een op de vijf huishoudens schulden. Schulden zijn vaak drempels om 
mee te doen: te werken, naar school te gaan of op een andere manier meedoen in de 
maatschappij. Schulden zorgen soms le`erlijk voor meer zorgvragen. Het is daarom van 
belang om alles op alles te ze`en om te voorkomen dat mensen schulden krijgen. En als ze er 
zijn, zo snel mogelijk er weer vanaf komen. Arnhem wil voorop lopen waar het gaat om de 
aanpak van schulden. Ze blijS dan ook werken aan nieuwe innovaUeve vormen in de aanpak 
van schulden.  

Dit willen wij voor Arnhem: 

- Extra aandacht gaat uit naar groepen die niet goed rond kunnen komen, zoals jongeren in 
de bijstand tot 21 jaar, bijstandsgezinnen met kinderen op de middelbare school en 
bijstandsgerechUgden met hoge zorgkosten. Voor deze groepen zorgen we voor 
ondersteuning op maat. 

- We willen meer mensen in armoede en met schulden bereiken. Daarom is er hulp en 
informaUe daar waar er ook vragen zijn: op de rechtbank, op school of in de spreekkamer 
van de huisarts. 

- Soms is er voor een oplossing in een gezin een doorbraak nodig. We zorgen voor 
doorbraakbudget in alle wijkteams dat zij regelloos kunnen inze`en om te kunnen doen 
wat nodig is.  

- Arnhem stopt met het hanteren van de kostendelersnorm. We zien juist kansen in meer 
vormen van samenwonen om dakloosheid te voorkomen en de wooncrisis het hoofd te 
bieden. 
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- We spreken met de woningbouwverenigingen af dat ze mensen niet om financiële  
redenen uit huis ze`en, mits ze hulp aanvaarden. We ondersteunen mensen met 
huurschulden door hulp bij budge`eren. 

- De beste manier om schulden tegen te gaan, is door ze te voorkomen. Daarom blijven we 
inze`en op Vroeg Erop Af en helpen we inwoners met financiële vragen via het Goed 
Geregeld Loket. We hebben speciaal aandacht voor jongeren en ze`en nog meer in op 
prevenUe en voorlichUng op scholen.  

- Het buddyproject Oprecht bereikt veel jongeren met schulden. We borgen deze aanpak 
voor de toekomst. 

- Als je aan je schulden werkt kun je er iets voor terug krijgen. Volg je bijvoorbeeld een 
opleiding of doe je werkervaring op, dan kan dat betekenen dat je schuld wordt 
verminderd of versneld afgelost. De gemeente werkt creaUeve werkvormen uit om 
schulden weg te kunnen nemen en tegelijkerUjd mensen te sUmuleren te werken aan 
hun toekomst. Denk aan voorbeelden zoals het Jongeren PerspecUef Fonds of de Social 
Coin. 

- We gaan in minstens één wijk of buurt met veel mulUproblemaUek zorgen dat deze wijk 
schulden(zorg)vrij wordt. 

- Schulden vormen vaak een belemmering om te gaan werken. Als mensen met schulden 
vanuit een uitkeringssituaUe weer gaan werken staan de schuldeisers weer op de stoep. 
We zorgen voor een schulden-pauze voor mensen met schulden die gaan werken door 
hierover acUef afspraken te maken met schuldeisers. 

- Het Loket Geldzaken en Ondernemers biedt ondersteuning bij geldvragen en hulp bij 
schulden voor ondernemers. Op basis van de ervaringen en wensen van ondernemers 
breiden we de dienstverlening uit of passen die aan. 

- Met de Moedige Dialoog zorgen we voor informaUe voor werkgevers hoe om te gaan 
met werknemers met schulden. 

- De slachtoffers van de kinderopvangtoeslagaffaire is ongekend onrecht aangedaan. Als 
gemeente staan we naast onze inwoners. Zij kunnen rekenen op alle steun van de 
gemeente bij vragen over schulden, inkomen, (jeugd)zorg en wonen.  

“Neem het voortouw bij het tegengaan van armoede en schuw daarbij de experimenten 
niet.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0 

11



#$%&'"())%"*+$%,-./0 

Zorg en Welzijn  
- Jongeren groeien kansrijk op.  
- Er is meer aandacht voor het voorkomen van problemen; we investeren meer in 

ondersteuning van bewoners en prevenUe.  
- De zorg die wordt geleverd is van de beste kwaliteit. 
- Niemand slaap in Arnhem onvrijwillig op straat.  

Zorg moet beschikbaar en bereikbaar zijn voor iedereen. Gemeenten zijn verantwoordelijk 
voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en de jeugdzorg. Maar zij hebben daar 
niet alUjd voldoende budget voor. De PvdA Arnhem wil desondanks dat iedereen die zorg 
nodig heeS die zorg ook krijgt. De zorg is professioneel en menselijk, dicht bij de inwoners. 
Dat betekent liefdevolle zorg geven aan wie dat nodig heeS. Mantelzorgers ondersteunen 
we; zij moeten de kans krijgen om even bij te komen.  

Arnhem investeert relaUef weinig in prevenUe. Door meer aandacht te hebben voor 
gezondheid en welzijn kunnen problemen worden voorkomen. Eerder doorgevoerde 
bezuinigingen binnen het sociaal domein draaien we terug. Waar onderwijs is, is ook welzijn 
en jeugdhulp. Teams met een brede experUse (onderwijs, welzijn, jeugdzorg, veiligheid) 
staan in nauw contact met elkaar, zonder hand op de knip. We maken ons hard naar het Rijk 
via de Tweede Kamer voor een herwaardering van de zorgsector; de medewerkers in de zorg 
zijn dat meer dan waard.  

Dit willen wij voor Arnhem:  

Jongeren groeien kansrijk op  
- Professionals uit de geboortezorg en het sociale domein werken samen aan een gezonde 

start bij kinderen in een kwetsbare situaUe.  
- Voor jongeren die dat nodig hebben is er een ruim aanbod van naschoolse acUviteiten, 

variërend van huiswerkbegeleiding tot sport en cultuur.  
- Het aantal plekken waar jongeren huiswerkbegeleiding kunnen krijgen breiden we uit. 

Daar zijn ook jongerenwerkers aanwezig. We hebben mooie voorbeelden in Arnhem 
zoals Presikhaaf University waar al op deze manier wordt gewerkt.  

- We gaan extra investeren in jeugd- en jongerenwerk en zorgen voor voldoende 
ontmoeUngsplekken voor jongeren in de wijken.  

- We zien dat er een groep jongeren is die de opleiding niet afrondt. Het niet vinden van 
een stageplaats mag daarvoor niet de reden zijn. Daarom zorgen we dat stage-makelaars, 
zoals de Kansenmakers, die jongeren helpen, die niet zelf een plek kunnen vinden.  

- Onderwijs, welzijn, sociaal wijkteam en jeugdhulp werken meer samen. Jongerenwerkers 
zijn een aantal momenten per week op school aanwezig.  
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- Teams met een brede experUse (onderwijs, welzijn, jeugd(zorg), veiligheid) staan in nauw 
contact met elkaar om problemen die zich voordoen op school, de straat of thuis direct 
aan te kunnen pakken.  

- Straathoekwerkers en jeugdboa’s vervullen een verbindende rol. We willen overlast op 
straat tegen gaan en jongeren een perspecUef bieden. We zorgen voor 2 extra 
straatcoaches en vier opgeleide jeugdboa’s die ingezet worden in de wijken waar dat 
nodig is. Meer aandacht voor ondersteuning en prevenUe.  

- In de wijken waar dat nodig en gewenst is, is er onawankelijke ondersteuning van 
bewoners aanwezig die kunnen helpen in het verder brengen van een idee of het 
oplossen van een probleem.  

- Arnhemmers met een langdurige zorgbehoeSe doen mee in de maatschappij in 
acUviteiten waarin ze ertoe doen – of het nu gaat om demenUe, een verstandelijke of 
fysieke beperking. We kijken naar de talenten en wensen van de persoon.  

- We zorgen voor een gezonde omgeving, door bijvoorbeeld meer sporUeve plekken in de 
openbare ruimte in te richten en laten mensen op zoveel mogelijk plekken in aanraking 
komen met gezonde voeding.  

- Er zijn voldoende ontmoeUngsplekken in de wijken. Buurthuizen kunnen rekenen op een 
basis van ondersteuning. De regeling ‘ontmoeten en verbinden’ breiden we uit.  

- Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. We maken mogelijk dat mensen ervaringen 
met elkaar delen, zorgen voor respijtzorg en breiden het aantal steungezinnen uit 
waardoor ouders even op adem kunnen komen.  

- Het kan kwetsbare Arnhemmers helpen als ze worden ondersteund door een 
ervaringsdeskundige. We zorgen dat zorgaanbieders en organisaUes in de wijken 
ervaringsdeskundigen in dienst hebben om bewoners bij te staan. Zorg van de beste 
kwaliteit. 

- We verminderen marktwerking in de zorg en willen af van wachtlijsten. Mensen die toch 
op een wachtlijst komen te staan, worden ondertussen begeleid zodat hun situaUe niet 
verergert.  

- Om goede geïntegreerde zorg te kunnen leveren, moeten hulpverleners elkaar kennen. 
Daarom gaan we het aantal gecontracteerde zorgaanbieders in onze stad sterk 
verminderen. Zo zorgen we ervoor dat we niet langer meer dan honderd verschillende 
zorgaanbieders hebben die langs elkaar heen werken en met elkaar concurreren. We 
ze`en daarbij in op langdurige contracten.  

- Zorg- en welzijnsorganisaUes zoeken elkaar niet alUjd automaUsch op terwijl het voor de 
inwoner van groot belang is dat zij met elkaar samenwerken. Daarom wordt 
samenwerking tussen organisaUes in de wijk de norm.  

- We willen de zorg en ondersteuning voor mulUprobleem-gezinnen verbeteren. Jeugdzorg 
kopen we in bij organisaUes die verschillende problemen in samenhang met elkaar 
kunnen oplossen.  

- In 1% van de huishoudens wordt 30% van de financiële middelen in het sociaal domein 
geïnvesteerd. We blijven werken via de Doorbraakmethode zodat er een lokale 
'standaard' voor maatwerk ontstaat.  
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- De gemeente gaat beter toezicht houden op de kwaliteit van de zorg van aanbieders en 
maakt duidelijke afspraken over de ontbinding van contracten, als die kwaliteit niet wordt 
geleverd. Zo voorkomen we misstanden in de zorg. Niemand slaapt onvrijwillig op straat.  

- In Arnhem blijS het uitgangspunt: niemand slaapt onvrijwillig op straat. We zorgen voor 
voldoende opvangplekken, zorg en begeleiding voor daklozen. Daklozen hebben zoveel 
mogelijk een eigen kamer.  

- Er wordt niet alleen aandacht gegeven aan een bed maar er wordt in de opvang direct 
hulp ingezet die nodig is.  

- Het daklozenloket is een plek waar dak- en thuislozen alle informaUe kunnen krijgen die 
ze nodig hebben.  

- Voor daklozen die psychische problemen hebben, of een prikkelarme omgeving nodig 
hebben, zoeken we een plek waar ze geen last hebben van andere bewoners.  

- We willen dat mensen zo kort mogelijk in de opvang zijn en ze`en in op de beweging van 
opvang naar wonen. We kijken daarbij naar allerlei creaUeve woonvormen.  

“Zorg moet gaan over zorg en niet over aanbestedingen en procedures.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Onderwijs 
− Bevorderen van basisvaardigheden van burgers, zoals lezen, schrijven en digitale 

vaardigheden, laagdrempelig en graUs. 
− Gemeente en onderwijs moeten beter samenwerken met betrekking tot zorg op school 

waarbij het welzijn van het kind centraal staat. 
− Goede en gezonde schoolgebouwen waarin het fijn werken en leren is. 

Ieder kind verdient een fijne jeugd, een veilig thuis en een goede school. Op school word je 
gevormd voor het leven en ontdek je wie je bent en wat je allemaal kunt. Waar je woont, wie 
je ouders zijn, hoeveel zij verdienen, dat zijn zaken die niet mogen bepalen wat je later 
wordt. Daarom moet het onderwijs toegankelijk zijn voor iedereen. Uitgangspunt: leerlingen 
samen waar het kan, speciaal waar het nodig is.  

We hebben prakUsch geschoolden nodig, naast de theoreUsch geschoolden. Omdat we in 
onze stad bouwers nodig hebben, bijvoorbeeld voor de energietransiUe, en verzorgers, en 
onderwijsondersteuners, en vuilnismensen, en winkelpersoneel, en handhavers, enz, Juist 
voor mbo’ers heeS Arnhem prachUge bedrijven, waar zij goed kunnen werken tegen een 
eerlijk loon. Daarbij willen we leefwerelden verbinden. Brede scholen, van vmbo tot vwo, 
dragen daaraan bij. Verder is er een groot tekort aan technische mensen en is het van belang 
leerlingen veel eerder te interesseren in deze bedrijfstak die van groot belang is bij Arnhem 
als Energiestad. We sUmuleren en, daar waar nodig is, ondersteunen we iniUaUeven zoals 
Techniekpact, Tech Gelderland die bijdragen aan een toename van studenten op een 
technische opleiding. 

We willen expliciet leren van scholen in wijken met achterstanden in Arnhem die hun 
leerlingen wat extra’s weten mee te geven voor het leven, zoals bij de voorbeeldscholen als 
de Hugo de Grootschool, het Mozaïek en het Panorama. Hoe doen ze dat en wat kunnen 
andere scholen daarvan leren? 

Dit willen wij voor Arnhem: 

Gericht investeren 
- De PvdA staat voor een goede en gezonde schoolomgeving, waarin de leerlingen 

opUmaal kunnen presteren. Er is inmiddels een grote achterstand bij het uitvoeren van 
het Integraal HuisvesUng Plan van de gemeente en bij veel scholen is er achterstallig 
onderhoud. We stellen meer geld beschikbaar om deze achterstand in te halen.  

- Meer aandacht voor kinderen komen die extra ondersteuning nodig hebben, door 
diversiteit te bevorderen en kansenongelijkheid te bestrijden.  

15



- Meer aandacht voor een goede beloning van de leerkracht, zodat ze behouden blijven 
voor Arnhem. Dat betekent goede samenwerking tussen gemeente en onderwijs. Die 
samenwerking moet laagdrempeliger, zodat scholen en gemeente samen werken aan de 
schoolgebouwen van de toekomst.  

- Goed onderwijs staat of valt bij goede leraren. Zij leveren topprestaUes, onder hoge 
werkdruk en met alle inzet. Maar met hun salaris kunnen zij vaak geen woning betalen. 
Die situaUe heeS geen toekomst. Daarom zet de PvdA Arnhem in op sociale 
koopwoningen.  

Zorg & Veiligheid 
- De PvdA Arnhem wil de bureaucraUe in de financiering van zorg in het onderwijs 

wegnemen. De scholen moeten meer regie krijgen, zodat de zorg op een efficiënte en 
goede manier ingezet kan worden, waarbij het welzijn van het kind centraal staat. 
Onderwijs en zorg ze`en we bij voorkeur op dezelfde plek in zodat ook kinderen met een 
beperking naar een school in de buurt kunnen. IndicaUe voor Zorg Binnen Onderwijs 
(ZBO) moet ook op reguliere scholen beschikbaar zijn. ToekomsUge schoolgebouwen 
richten we zo in dat onderwijs en jeugdhulp hand in hand kunnen gaan.  

- De PvdA ziet dat Arnhem ontze`end veel bevlogen deskundigen kent om onze jongeren 
te ondersteunen. We moeten daarom duurzaam inze`en op samenwerking. Scholen, 
jongerenwerkers, poliUe, jeugdzorg en andere maatschappelijke organisaUes moeten 
elkaar kunnen vinden. De PvdA Arnhem wil dat het vanzelfsprekend is dat een 
jongerenwerker, die de buurt door en door kent, regelmaUg langskomt op school.  

Voor de leerlingen 
- De coronacrisis heeS laten zien dat achterstanden snel kunnen ontstaan als we leerlingen 

uit het oog verliezen of als zij in een kwetsbare situaUe verkeren. De PvdA Arnhem staat 
achter iniUaUeven als de zomerschool, waarmee we leerlingen in de zomer de kans geven 
om extra te leren en te spelen.  

- School is dé plek om jezelf te zijn en ontplooien. Juist op jonge leeSijd moet iedere 
leerling de kans hebben om in aanraking te komen met cultuur en kunst. We pleiten 
daarom voor muziek in de klas en willen dat iedere leerling minstens één keer Ujdens de 
schoolUjd kennismaakt met een van de culturele instellingen die Arnhem rijk is, 
waaronder het vernieuwde Museum Arnhem. 

- De PvdA Arnhem staat ook voor een acUeve aanpak van laaggele`erdheid, onder meer 
van Taal Centraal en de partners van Een Vaardig Arnhem (Rozet, ROC RijnIJssel, Rijnstad 
en SUchUng Lezen en Schrijven). Veel mensen in Arnhem zijn laaggele`erd. Zij hebben 
moeite met lezen, schrijven of rekenen. Dit kan tot allerlei problemen leiden in het 
dagelijks leven. Het is bijvoorbeeld minder makkelijk om een baan te vinden, een sociaal 
netwerk te onderhouden of je gezondheid op peil te houden.  

“Plezier in taal, lezen, schrijven en rekenen, dat maakt het leven makkelijker.” 

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Lee>aarheid en veiligheid 
− OntmoeUngsplekken in de wijken, ook voor jongeren. 
− Veel aandacht voor groen. 
− De straat is van iedereen. Waar mogelijk rijden auto’s 30 kilometer per uur. 
− Opbouwwerkers terug, huismeesters van corporaUes, buurtconciërges.  

Het aantal woninginbraken, de onveiligheid op straat, het vandalisme en het geweld, ze 
nemen gelukkig af, ook in Arnhem. Toch ervaart niet iedereen dat zo en voelen velen zich 
nog onveilig in de eigen buurt of wijk. De PvdA Arnhem vindt dat iedereen recht heeS op een 
veilige, leeWare leefomgeving. Wij staan daarom voor een brede aanpak onder het mo`o: 
voorkomen en handhaven. 

Arnhem moet een stad zijn waarin het fijn wonen, werken en leven is. Dat kan alleen als je je 
veilig voelt. Thuis, op straat, op school, werk of waar dan ook. Alleen in een veilige omgeving 
kunnen mensen vrij zijn.  

Ook veiligheid is ongelijk verdeeld. De PvdA wil dat we hard optreden tegen criminaliteit en 
onveiligheid. Niet alleen optreden op straat, maar ook tegen de oorzaken van onveiligheid. 
Ondermijnende criminaliteit – winkels zonder klanten, drugspanden et cetera – is een groot 
probleem in Arnhem. We moeten de ondermijning in onze stad terugdringen. 

Voor de PvdA staan handhaving én prevenUe centraal. We bieden inwoners perspecUef, 
zodat criminaliteit nooit de oplossing hoeS te zijn voor problemen. Als mensen zich toch 
onveilig voelen, moeten zij kunnen rekenen op de overheid. 

Veiligheid begint voor de deur in de wijk. Daarom hebben wij veel aandacht voor verbetering 
van de veiligheid in onze wijken.  

Een goed onderhouden openbare ruimte draagt bij aan de leeWaarheid van de wijk. Zo 
worden mensen blij van bloeiende planten, geeS groen rust en trekt een goed onderhouden 
openbare ruimte minder vuil en ongedierte aan. Daarom streeS de PvdA Arnhem er naar om 
het onderhoudsniveau in alle wijken weer naar niveau B te brengen. Zo zorgen we voor een 
mooiere leefomgeving en voorkomen we extra kosten door aWreuk in de toekomst. De 
mogelijke extra kosten hiervoor komen niet ten laste van de wijkteams leefomgeving of de 
bewoners overleggen, maar worden in de stadsbegroUng opgevangen. 
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Dit willen wij voor Arnhem: 
- Meer handhavers op straat. Arnhem heeS te weinig handhavers voor zijn uitdagingen. 

Daarom moeten er 8 extra handhavers aangenomen worden zodat in elke Arnhemse wijk 
steeds 2 handhavers aanwezig kunnen zijn. 

- Goede samenwerking tussen wijkagenten, jongerenwerkers, maatschappelijke 
instellingen en de gemeente. Bewoners die problemen ervaren, moeten alUjd weten 
waar ze terecht kunnen voor een oplossing. Het wijkveiligheidsoverleg is daarvoor een 
belangrijk middel. 

- We investeren extra in de wijken waar inwoners meer onveiligheid ervaren, in nauw 
overleg met het Team Leefomgeving.  

- AangiSe sUmuleren. We maken het zo makkelijk mogelijk om aangiSe te doen, het liefst 
in de eigen wijk. We hebben daarbij bijzondere aandacht voor de slachtoffers van 
seksuele inUmidaUe. Zij krijgen ondersteuning bij het doen van aangiSe. 

- Een serieuze stem voor bewoners. Bewoners kennen hun wijk door en door. Bewoners 
moeten daarom de prioriteiten voor handhaving en poliUe deels mee kunnen bepalen. 

- Voor iedere wijk minimaal een wijkagent. Het minimum is één wijkagent per 5.000 
bewoners. Die norm haalt Arnhem net.  

Voorkomen is beter dan genezen. Snel geld verleidt vooral jongeren nog te vaak. Zodra je de 
criminaliteit in bent gerold, is het een lange weg terug. Door perspecUef te bieden wil de 
PvdA Arnhem voorkomen dat de criminaliteit een opUe is. 
- Zicht op jongeren in de kwetsbaarste wijken. Deze jongeren verdienen begeleiding. Als ze 

problemen ervaren, op welk vlak ook, neemt de gemeente het iniUaUef om ze op het 
goede pad te houden. Daarvoor werken we samen met jongerenwerk, onderwijs, 
jeugdhulp en de poliUe.  

- Jongerenwerkers op iedere school. Jongerenwerkers hebben nauw contact met jongeren 
en moeten hun ervaring kunnen inze`en op school. 

- Een aanpak voor hardleerse veelplegers. Jongeren die de fout in blijven gaan en geen 
hulp accepteren, pakken we aan. We stellen een norm: misdaad loont niet. 

- Contact met ouders. Zij zijn rolmodellen en hebben een grote rol bij het voorkomen van 
problemen.  

- Werk voor jongeren. Werk biedt perspecUef. Jongeren die vroegUjdig schoolverlaten of 
niet weten wat ze na hun opleiding moeten doen, hebben begeleiding nodig totdat ze 
zelfredzaam zijn.  

Overlast in de woonomgeving raakt veel mensen. De PvdA Arnhem vindt dat iedereen fijn 
moet kunnen wonen in de wijk. 
- Meer aandacht voor het meldpunt woonoverlast. Als bewoners woonoverlast ervaren, 

moeten zij snel en laagdrempelig melding kunnen maken en daar snel (binnen een week) 
reacUe op ontvangen. 

- Voldoende gemeentelijke capaciteit om werk te maken van het terugdringen van 
overlast. Met ons iniUaUef voor een AcUeplan Overlast hebben we de eerste stappen 
gezet.  
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AcUepunten waarvoor de PvdA Arnhem aan de lat staat in verband met het verbeteren van 
de leeWaarheid: 
− De gemeente monitort de behoeSe aan kamers en kleine wooneenheden, liefst in 

samenwerking met studentenhuisvesUng. 
− Binnen een straal van vijSig meter geen verkamering of splitsing van meerdere panden. 

Kamerbewoning staan we alleen toe waar dat de leeWaarheid niet aantast.  
− Maatschappelijke voorzieningen die druk kunnen leggen op de wijk, spreiden we over de 

stad. We vermijden toevoeging van deze voorzieningen in Arnhem-Oost. De sterkste 
schouders dragen de zwaarste lasten. 

De PvdA zegt volmondig ‘ja’ tegen afval scheiden. Aan de bron en door middel van 
nascheiding. Met als doel voor de toekomst 100% hergebruik. Om dit doel te bereiken kiezen 
wij niet opnieuw voor DiSar, op deze manier respecteren wij de keuze van de Arnhemmer 
Ujdens het referendum.  

“Extra buurtjongerenwerkers in Zuid is geen overbodige luxe.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Wonen  

− Een goede, betaalbare woning voor iedereen. 
− Een huis is om in te wonen, niet om mee te beleggen. 
− De vrije markt lost het woonprobleem niet op. 

Wonen is een grondrecht. Daarom wil de PvdA Arnhem dat iedereen een goede en 
betaalbare woning in een fijne buurt kan vinden in Arnhem. Het moet goed wonen zijn in 
onze stad. Dat grondrecht staat nu onder druk en dat is onacceptabel. Er zijn te weinig 
woningen, beschikbare woningen zijn te duur of kwalitaUef ondermaats.  

Woningen zijn voor bewoners, niet voor beleggers. Het spekt hun portemonnee, terwijl 
steeds meer Arnhemmers moeite hebben om een goede en betaalbare woning te vinden. De 
wachtjd voor sociale huurwoningen is meer dan veerUen jaar. Onze leerkrachten, 
zorgverleners en agenten die in Arnhem willen wonen, kunnen dat niet meer alUjd. De PvdA 
gaat knokken voor volkshuisvesUng. De vrije markt lost de woningnood niet op. PVDA 
Arnhem vind dat de huizenmarkt bedoelt is om te wonen en niet om te speculeren.  

Naast het inze`en op lokale maatregelen als zelWewoningsplicht maken we ons hard naar 
het Rijk via de tweede kamer voor naUonale maatregelen als het afschaffen van de jubelton, 
de tweejaars-huurcontracten en de uitbreiden van het woningwaarderingstelsel naar de vrije 
sector. 

DiscriminaUe op de woningmarkt is onacceptabel. De PvdA Arnhem vraagt de gemeente 
acUef campagne te voeren om aangiSe van discriminaUe aan te moedigen en huurders te 
informeren over hun rechten. 

Natuurlijk moeten we meer bouwen. De woningbehoeSe werd in 2019 geschat op ruim 
8.000 woningen tot 2030. De afgelopen periode hebben we al fors ingezet op bouwen: we 
transformeren kantoorpanden, Schuytgraaf verdichten we verder en we maken creaUef 
gebruik van de ruimte die we hebben. De PvdA toont daarin lef. 
  
Dit willen wij voor Arnhem: 
  
Meer woningen 
− We gaan meer woningen bouwen. We ze`en in op verdichten. We tonen lef en kiezen 

ervoor om ook de hoogte in te bouwen. Zo maken we goed gebruik van de ruimte die we 
hebben om voldoende en kwalitaUeve woningen neer te ze`en voor iedereen. 

− De omgeving vergeten we niet. We koesteren het groen dat er is. De buurt moet erop 
vooruitgaan en de bestaande bewoners nemen we serieus bij de bouwopgave. 
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− We sluiten periodiek een ‘stadsakkoord’ tussen gemeente, corporaUes en ontwikkelaars. 
De gemeente neemt een regierol en houdt acUef aandacht voor betaalbaarheid, 
kwaliteit, duurzaamheid, toegankelijkheid en leeWaarheid. Wie woningen bouwt, moet 
ook een bijdrage leveren aan de buurt.  

− Bestaande sociale huurwoningen worden zo veel mogelijk (rolstoel)toegankelijk. 
Nieuwbouw is vanzelfsprekend toegankelijk en levensloopbestendig. 

− We sUmuleren collecUeve of andere bijzondere woonvormen waarbij bijvoorbeeld 
jongeren en ouderen bij elkaar wonen.  

− We vergroten de mogelijkheden voor senioren om in voor hen passende 
seniorenwoningen in hun vertrouwde buurt te kunnen blijven. Dat maakt 
gemeenschapszin, gevoel van veiligheid, nabuurschap en mantelzorg makkelijker. 

  
Goede en betaalbare woningen 
− Nieuwe woningen moeten goed zijn. Betaalbaarheid en kwaliteit zijn vanzelfsprekend om 

aan te sluiten op de behoeSe. 
− Bij nieuwe woningbouwprojecten gaan we uit van minimaal veerUg procent bestemd is 

voor sociale huur, starters en senioren. De wachtjd van veerUen jaar moet namelijk 
omlaag. We bouwen geen sociale huur meer bij in Arnhem-Oost. In wijken met weinig 
sociale huur bouwen we extra sociale huur bij.  

− We maken harde afspraken met ontwikkelaars. Zij kunnen ook sociale huur bouwen. Wij 
willen niet dat deze woningen al snel weer naar de vrije sector vervallen. We werken het 
liefst met lokale aannemers. 

− We ondersteunen vve’s, bijvoorbeeld om te voorkomen dat beleggers het stemrecht 
overnemen.  

− We voeren acUef grondbeleid. De gemeente moet een vereveningsfonds instellen. 
Nieuwbouwprojecten die goed zijn voor de stad, maar kampen met een negaUeve 
grondexploitaUe, kunnen we op deze manier financieren.  

− De gemeente maakt maximaal gebruik van de opkoopbescherming. Woningen opkopen 
om te verhuren accepteren we niet in Arnhem. Voor nieuwe woningen zijn een anU-
speculaUebeding en zelWewoningsplicht vanzelfsprekend. Met de verhuurvergunning 
dwingen we goed verhuurderschap af.  

− De huurprijs moet in verhouding staan tot de oppervlakte. Modale gezinnen moeten in 
Arnhem kunnen blijven wonen. We houden er rekening mee dat rolstoeltoegankelijke 
woningen vaak relaUef groot van oppervlakte zijn. 

− Arnhem maakt werk van sociale studentenhuisvesUng. Om dat te realiseren richten wij 
weer een eigen studentenhuisvesUngsinstanUe op, de Studenten HuisvesUng Arnhem 
(SHA). Deze gaat zich inze`en voor voldoende studentenhuisvesUng van goede kwaliteit, 
wordt het eerste aanspreekpunt voor nieuwe studenten in onze stad en zorgt voor een 
open sfeer zodat iedereen een studentenkamer kan vinden. Om dit voor elkaar te krijgen 
zet zij in op een tweede helix flat.  
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− We onderzoeken of de gemeente ook zelf woningen kan aanschaffen of bouwen voor 
verhuur aan Arnhemmers. We experimenteren met sociale koop: de verkoop van 
woningen onder de marktwaarde; als de sociale koper verhuist, koopt de gemeente de 
woning terug. De woning is daarna weer als sociale koop beschikbaar voor de volgende 
lichUng.  

− We versterken het Huurdershuis. Huurders helpen we bij het vechten voor hun rechten. 
Nieuwe Arnhemmers worden door de gemeente in een welkomstbrief geïnformeerd over 
hun rechten als huurder. 

− We bouwen niet in Park Lingezegen, op de Veluwe of in andere parken binnen de 
gemeente Arnhem. 

− De gemeente verwerS acUef vastgoed voor maatschappelijke funcUes of wonen. Bij de 
verkoop van gemeentelijk vastgoed, wordt alUjd eerst gekeken of een maatschappelijke 
funcUe mogelijk is, het liefst in verband met behoeSe uit de wijk. 

− We steunen meer standplaatsen voor woonwagenbewoners omdat er te weinig plekken 
zijn.  

“Bestrijden van de tweedeling is het belangrijkst, met name voor het onderwerp wonen. 
Iedereen heeS recht op een fijne, betaalbare woning.” 

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Duurzaamheid en het tegengaan 
van de klimaatcrisis 
− Opvangen van de gevolgen van extreme hi`e, regen en droogte. 
− CO2-uitstoot verminderen, luchtkwaliteit verbeteren. 
− Woningen isoleren en duurzame energie toepassen. 
− Betaalbare energielasten: voorkomen van energiearmoede om tweedeling tegen te gaan. 
− Verduurzaming: liefst collecUef, per wijk (warmtenet) ook voor vrijesectorwoningen. 
− De huizen die er het slechtst aan toe zijn, worden als eerst gerenoveerd en geïsoleerd.  
− Ontstening en vergroening, ook in de voortuin, daar helpen we de mensen mee. 

We willen investeren in een groene, duurzame, klimaatbestendige stad. De PvdA Arnhem ziet 
duurzaamheid niet als een kosten-batenverhaal. De energietransiUe mag geen tweedeling 
teweegbrengen. Daarom zorgen we ervoor dat in alle plannen gericht op de energietransiUe 
alUjd gekeken wordt naar de (financiële) risico's op kwetsbare groepen. In de plannen moet 
alUjd expliciet aandacht zijn om de kosten van de energietransiUe rechtvaardig te verdelen. 
Iedereen profiteert van een schone en duurzame wereld. We willen het collecUef en de 
buurt inze`en om op slimme manieren samen te werken aan duurzame energieopwekking. 
En we willen mensen helpen die de verduurzaming van hun woning niet kunnen betalen.  

Kortom: de PvdA Arnhem zet zich in voor een eerlijke en sociale energietransiUe. 
WoningisolaUe en -verduurzaming moeten betaalbaar zijn, ook voor huurders met een kleine 
portemonnee. We willen burgers en belangenorganisaUes acUef bij de plannen en de 
uitvoering van de lokale energietransiUe betrekken.  

We hebben een ambiUeuze doelstelling voor duurzaamheid. Daarom blijven we alert op 
subsidies en andere mogelijke bijdragen. Denk aan de 25 miljoen die de gemeente met 
succes heeS aangevraagd uit het VolkshuisvesUngsfonds voor verduurzaming van woningen 
in Arnhem-Oost. 

De problemen door de klimaatcrisis zien we in heel Europa en ook in Arnhem. Fiets- en 
autotunnels die nooit een probleem vormden, lopen nu regelmaUg onder water bij hevige 
regenval. De hi`e blijS meer en meer tussen de gebouwen hangen, ook omdat veel mensen 
hun huis aqoelen met aircondiUoners die hun warmte buiten afgeven.  

Dit willen wij voor Arnhem: 

De maatregelen om deze verschijnselen tegen te gaan zijn goed in beeld. Denk aan: 
− We gaan acUever ontstenen in de wijken, met bijzondere aandacht voor de binnenstad, 

waar de hoeveelheid steen groot is en het groen beperkt.  
− Groene gevels en daken, en verUcaal groen sUmuleren. 
− Zonnepanelen sUmuleren, waarbij de energietransiUe ook voor werkgelegenheid zorgt. 
− Inzet van energiecoaches voor mensen met een minimuminkomen 
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− Van het gas af? We bieden mogelijkheden en ondersteuning aan.  

We staan achter de uitgangspunten van het Gelders Energieakkoord: 
− In begroUng en beleid legt de gemeente vast hoe het energieloket wordt ondersteund en 

bereikbaar wordt voor de bewoners. We ze`en structureel communicaUemiddelen en 
budget in voor bewoners om de energietransiUe te bevorderen. 

− De gemeente ondersteunt de mogelijkheden om de balans tussen zonne- en windenergie 
te sUmuleren door onder meer geschikte locaUes aan te dragen. 

− IniUaUeven op scholen zijn de inspiraUebron voor verdere verduurzaming. Kennis en 
kunde vanuit gemeentelijke organisaUe bieden hiervoor ondersteuning.  

− De gemeente zorgt er samen met inwoners en bedrijven voor dat we vijSig procent van 
alle geschikte daken met zonnepanelen beleggen. Waar nodig verankeren we dit in 
bestemmingsplannen. 

− De gemeente voert acUef beleid om meer laadpunten te realiseren. 
− CO2-emissies brengen we in beeld gebracht en gewaardeerd. De middelen voor CO2-

reducUe ze`en we lokaal in. 

“Liever iets langzamer en solidair en sociaal, dan een snelle voorhoede als het gaat om 
duurzaamheid.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Mobiliteit 
− Het openbaar vervoer moet goed toegankelijk blijven en voldoende ruimte 'dekken'. Ook 

in de avonden. Waar nodig met kleinere bussen.  
− Het fietsen naar het werk en naar school gaan we bevorderen.  
− Weren van onnodig verkeer in de binnenstad. 

Waar een stevig woningbouwprogramma noodzakelijk is, is ook de bereikbaarheid een 
onderwerp van belang. Woningen bouwen zonder (openbaar) vervoer is vragen om 
problemen.  

Daarom staat de PvdA Arnhem bij al de plannen voor woningbouw klaar met de vraag (en 
waar mogelijk het antwoord): hoe houden we onze stad bereikbaar? 

Dit willen wij voor Arnhem: 

- Bestaande parkeerterreinen worden verrijkt met meer mogelijkheden om van 
vervoermiddel te wisselen en de inzet van duurzaam transport te vergroten.  

- Inruilmogelijkheid via een subsidieregeling voor vervuilende scooters tegen duurzamer 
vervoer. 

- We blijven inze`en op stadsdistribuUe: toelevering van middenstand met duurzame 
verkeersmiddelen vanuit hubs met kleine duurzame wagens. Dat zorgt tegelijkerUjd voor 
werkgelegenheid van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. 

- We onderzoeken de mogelijkheden voor de Singelgarage, iets waarvoor we ook in ons 
vorige programma plei`en.  

- We pleiten voor een parkeerbeleid dat waar mogelijk is afgestemd op de betreffende wijk 
en buurt, waarbij het stedelijke parkeerbeleid de parkeervisie volgt, om het ‘waterbed-
effect’ te voorkomen. 

- Duurzaam (openbaar) vervoer: trollies en bussen op biogas blijven we aanmoedigen, net 
als schone auto’s en fietsen (op alle plekken graUs goeddeels bewaakte 
parkeermogelijkheden voor fietsen). 

- Doelgroepenvervoer bij aanbesteding zoveel mogelijk elektrisch binnen het beschikbare 
budget. 

- Verkeersveiligheid ervaren velen in Arnhem, ouderen maar ook jongeren als een 
probleem. Het wordt Ujd dat we aan dat geluid meer gehoor gaan geven. Daarom zorgen 
we ervoor dat fietsers en voetgangers de ruimte krijgen die ze nodig hebben. Denk aan 
goede veilige oversteekplaatsen voor voetgangers bij renovaUe van een weg dicht bij 
bushaltes, waarbij we rekening houden met op- en afri`en voor rollators en rolstoelen en 
voor blindengeleide-stenen op de stoepen. 

“Auto’s rijden veel te hard. Op stoepen wordt geparkeerd, zodat voetgangers de straat op 
moeten.”  
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Sport, kunst en cultuur 
- Sportvoorzieningen in Arnhem in stand houden en verbeteren. 
- OrganisaUes voor kunst en cultuur ondersteunen. 
- Muziek weer terug in de klas en de muziekschool weer terug. 

Kunst en cultuur, maar ook sport, bepalen mede de leeWaarheid van Arnhem. Onze 
bioscopen, musea en galeries, podia voor pop en klassiek, werkplaatsen voor grafici en 
kunstenaars, ze maken Arnhem niet alleen aantrekkelijk maar zijn ook nog eens een 
economische factor van belang. Immers, (grote) werkgevers vesUgen zich graag in een stad 
met voldoende culturele voorzieningen voor hun medewerkers, onderwijsinstellingen 
profiteren er ook van, en, kunst, cultuur en sport bieden een flinke porUe van de lokale 
werkgelegenheid.  

Mede daarom is de PvdA Arnhem onder meer voorstander van de terugkeer van muziek in 
de klas, van de muziekschool en van het in stand houden van de culturele infrastructuur – 
denk aan muziekverenigingen in de wijk – en sportvoorzieningen van Arnhem.  

Sporten is belangrijk voor iedere Arnhemmer. We zijn trots op wat in onze stad al is bereikt 
op sportgebied, mede dankzij bijvoorbeeld het Sportbedrijf Arnhem en de Gelderse 
sporzederaUe. 
Wij vinden dat sport toegankelijk moet zijn en blijven voor iedereen, ongeacht aqomst, 
gender, seksuele geaardheid, beperking, leeSijd et cetera.  

Sporten is gezond, maar daarnaast heeS sporten ook een sociale en verbindende factor. 
Binnen de sport ontmoet je elkaar, ontmoet je mensen met andere gedachten, culturen, 
levensvisies. Dat moet zo blijven. Bovendien ondersteunt sport ook de mentale gezondheid 
van de Arnhemmers. Sport verenigt. We hebben vele mooie verenigingen binnen Arnhem. 
De PvdA Arnhem vindt het belangrijk dat deze verenigingen worden ondersteund om 
bestaansrecht te behouden, ook wanneer hun ledenaantallen teruglopen.  

Dit willen wij voor Arnhem: 

- Meer toegankelijke informaUe over de Gelrepas en de mogelijkheden voor minima om 
hiermee te sporten. 

- Meer toegankelijke informaUe over het Jeugdfonds Sport & Cultuur ter aanvulling op de 
Gelrepas, op de website van de Gemeente Arnhem staat enkel een verwijzing naar de 
Gelrepas. 
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- Verenigingen ondersteunen waar nodig, op het gebied van sporten met een beperking, 
sporten voor ouderen, maar ook wanneer de ledenaantallen teruglopen. Veel jongeren 
zijn geen lid van een sportvereniging. Lidmaatschap sUmuleren we, zodat jongeren 
samen sporten en verbinden. 

- Wij ontvangen (top)sporters met open armen op onder andere Papendal. 
- Sportlessen die op (basis)scholen gegeven worden moeten veilig zijn, daarnaast moet de 

kwaliteit gewaarborgd worden. Wij vinden dat de vakleerkrachten – ook voor muziek – 
terug moeten komen. 

Cultuur verbindt. Daarnaast verrijkt het de fantasie en het inlevingsvermogen. We willen niet 
zonder cultuur in Arnhem. We zijn trots op de vele (kleine) organisaUes die Arnhem rijk is 
zoals bijvoorbeeld, het Café Bosch, Plaatsmaken, De Groen, Nelson, Theater ’t Hof, Theater 
De Leeuw, SLAK, De Melkfabriek, Hoogte 80 fesUval, Sonsbeek Avenue, Flor de Fango, 
Buitenplaats, Code Rood, Wintertuin, Jacobiberg, SUchUng Jazz in Arnhem, Park Open, Luxor 
Live, Willemeen, OPA, Werkplaats Typografie, Pos`heater en Huis van Puck. 

Ook het Stadstheater en het Musis Sacrum en daaraan gelieerde naUonaal opererende 
gezelschappen zoals Phion, Introdans en Oostpool zijn iets om trots op te zijn. En het 
Museum voor Moderne Kunst Arnhem dat binnenkort haar deuren weer opent op een 
prachUge locaUe in de stad. We moeten ervoor zorgen dat deze organisaUes, groot of klein, 
kunnen blijven voortbestaan. Arnhem is immers een cultuurstad.  

Dit willen wij voor Arnhem: 

- Dat iedere Arnhemmer van cultuur kan genieten. Inkomen, seksuele geaardheid, gender, 
aqomst of een beperking mogen hierin geen belemmering zijn.  

- Gezien de sterk verouderde huisvesUng van Introdans er voldoende geld beschikbaar 
gesteld wordt om vervangende huisvesUng te bouwen of de huidige huisvesUng tot een 
acceptabel niveau te brengen. 

“Fijn dat een club als Vitesse zich via Vitesse beweegt maatschappelijk manifesteert, op 
scholen, in het ziekenhuis, bij clubs en met aandacht voor de historie.”  

#$%&'"())%"*+$%,-./0 
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Goed bestuur  
- Ons kompas: de sociaal-democraUsche waarden.  
- Onze inspiraUe: de ideeën en de creaUviteit van de inwoners. 
- Ons uitgangspunt: we zijn er voor iedereen die dat nodig heeS en maken daarvoor geld 

vrij. 
- Bewoners: de deskundigen van de wijk. 

De PvdA Arnhem stelt zich op als bondgenoot: wij hebben een warm hart voor alle 
Arnhemmers. Daarvoor we werken we samen, geven en nemen en gunnen en gegund 
worden. We varen op het kompas van onze sociaal-democraUsche waarden: 
rechtvaardigheid, inclusiviteit, toegankelijkheid, solidariteit en bestaanszekerheid. 
RepresentaUviteit, legiUmiteit en effecUviteit zijn de kernwoorden waarmee ons 
democraUsch handelen beoordeeld kan worden. Ons handelen als volksvertegenwoordiger 
kan beoordeeld worden op rechtvaardigheid en doelmaUgheid. 
De fracUe van de PvdA Arnhem heeS de afgelopen jaren vaak het iniUaUef genomen om de 
samenwerking en de sfeer in de raad te verbeteren. De nieuwe fracUe zet deze lijn door. Dit 
doet zij onder andere door het nemen van iniUaUeven in informeel ontmoeten 
(Raadsvoetbalteam, kerstborrel) en een passend taalgebruik in de raad. 

Wij hechten daarnaast belang aan fatsoenlijke omgangsvormen binnen en buiten de raad en 
het college. Wij zijn volksvertegenwoordigers en hebben daarmee een voorbeeldfuncUe.  

Voor ons is lokale democraUe meer dan burgers die één keer in de vier jaar stemmen. Wij 
trekken permanent de wijken in, weten wat er speelt in de stad, en maken greUg gebruik van 
alle ideeën en creaUviteit van onze inwoners. Arnhemmers hebben veel kennis en kunde in 
huis. Zij weten wat er leeS, zij hebben deskundigheid door bijvoorbeeld hun studie of werk 
en zij hebben ideeën over hoe het beter kan. 

Die ideeën moeten een betere plek krijgen. We experimenteren daarvoor met nieuwe 
vormen van inwonerbetrokkenheid en co-creaUe. Wij sUmuleren burgeriniUaUeven en willen 
bewonersplazorms die echt meebeslissen over de inzet van de wijkbudge`en. De komende 
periode willen we meerdere (deel)projecten waarbij bewoners het heS in eigen handen 
nemen.  

Voor de PvdA Arnhem staan de bewoners centraal in de dienstverlening van de gemeente. 
Dat moet niet alleen blijken uit prakUsche zaken zoals de informaUe op de gemeentelijke 
website of de openingsUjden van het stadskantoor.  
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Is ondersteuning door de gemeente nodig, dan wordt in samenspraak met de betreffende 
inwoner Ujdig maatwerk geboden. En de gemeente zorgt voor privacy van inwoners, met 
goed beveiligde informaUesystemen. 

De gemeente Arnhem koopt veel in bij marktparUjen via aanbestedingen. Het is belangrijk 
dat de gemeente daarbij de regie houdt. De gemeente bepaalt het ‘wat’ (de behoeSe), de 
marktparUj het ‘hoe’ (uitvoering, als deskundigen). Ongeacht wie de uitvoering doet, de 
gemeente of een externe parUj: er moet alUjd ruimte zijn voor inspraak, flexibiliteit en 
maatwerk.  

Als grote werkgever staat de gemeente voor goed werkgeverschap. Dat betekent: niet 
onnodig flexwerkers inze`en wanneer het gaat om het uitvoeren van structurele 
gemeentelijke taken. Ook vindt de PvdA Arnhem dat de gemeentelijke organisaUe de 
diversiteit van de Arnhemse bevolking moet weerspiegelen.  

De gemeente heeS een belangrijke voorbeeld- en voortrekkersrol. We willen dat de 
gemeente het goede voorbeeld geeS als het gaat om vaste contracten voor de eigen 
werknemers, door het inkopen van innovaUeve producten en diensten van lokale 
ondernemers, door het bieden van ruimte om te experimenteren, en in het verduurzamen 
van haar bedrijfsvoering.  

Bij een plan voor een nieuwe woonwijk, een weg of een ander bouwproject moet het 
publiek (burgers, bedrijven en belangenorganisaUes) zo vroeg mogelijk bij de planvorming en 
de besluitvorming betrokken worden. Deze publieksparUcipaUe leidt aantoonbaar tot betere 
besluiten en tot betere plannen.  
De PvdA Arnhem wil meer samenwerking tussen de gemeente en de burgers, bedrijven en 
belangenorganisaUes. We pleiten voor inzet van co-creaUe. Die stap heeS Arnhem nog niet 
gezet en dat moet in de volgende periode echt gaan gebeuren.  

Bij elke financiële beslissing kijken we eerst naar het probleem en de urgenUe. Niet het 
budget staat centraal, maar de maatschappelijke bijdrage die we ermee kunnen leveren. 
Het geld dat Arnhem van het Rijk krijgt is niet alUjd voldoende om te doen wat nodig is. 
Zorgen dat we de taken kunnen uitvoeren binnen het beschikbare geld is een mooi streven, 
maar is geen doel op zich. We geven mensen alUjd de ondersteuning of zorg die ze nodig 
hebben, met zo weinig mogelijk administraUeve lasten.  

De gemeente is geen bedrijf gericht op winstmaximalisaUe of geld overhouden. De 
uitvoering van beleid op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze mag geld kosten 
bovenop de goedkoopste maar minder wenselijke oplossing. Bijvoorbeeld: 
- Bij aanbestedingen kiezen we voor bedrijven die op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen een stukje harder lopen dan hun concurrenten. Zo kopen we 
liever groene stroom in dan grijze stroom, ook als dat duurder is. 
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- We houden de kwijtschelding van diverse gemeentelijke belasUngen in stand om mensen 
met beperkt inkomen en vermogen wat extra financiële ruimte te bieden.  

Wij kiezen voor vertrouwen en handelen naar ‘eer en geweten’ en transparante 
verantwoording. 

Wij kiezen voor een Arnhem waarin alle Arnhemmers meedoen! 
“Hoe bouw je het vertrouwen weer op? Door het samen te doen.”
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