
Wat wil de Partij van de Arbeid voor Arnhem? 
Op 16 maart 2022 mag je in Arnhem stemmen voor een nieuwe gemeenteraad. De PvdA 
doet ook weer mee aan deze verkiezingen. Je kunt op de PvdA stemmen.  

Je mag stemmen op dingen die jij belangrijk vindt. De PvdA vindt ook heel veel dingen 
belangrijk. Daarom hebben we een verkiezingsprogramma gemaakt, waarover we je graag 
willen vertellen. Zo kunnen we je helpen om een goede keuze te maken. 

Onze stad, Arnhem 
Arnhem is een mooie stad. Met alle bomen, de bruggen, unieke wijken en ontzettend veel 
talent.  

Maar er zijn ook dingen die niet zo leuk zijn: 

Er zijn grote verschillen tussen rijke en arme mensen in Arnhem. 

Niet iedereen in Arnhem kan een fijn huis krijgen. 

Kinderen in de ene wijk hebben niet dezelfde kansen als kinderen in een andere wijk. 

De PvdA wil hier iets aan gaan doen, samen met alle Arnhemmers. 

De plannen leggen we per onderwerp aan je uit.  



 

Gelijke kansen voor iedereen  

De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen.  

We zorgen ervoor dat mensen met bijvoorbeeld minder geld of een lichamelijke of 
verstandelijke beperking ook kunnen werken, genoeg geld hebben, naar een voorstelling 
kunnen gaan of muziek kunnen maken.  

Kinderen moeten ook alles kunnen doen, zoals naar school gaan en een diploma halen en 
sporten. Ook als er thuis weinig geld is. Ze moeten overal kunnen spelen en veilig opgroeien.  

Iedereen mag zijn wie hij is. Het hoeft niet uit te maken in wie of wat je gelooft of op wie je 
verliefd bent. 

 

Werk voor iedereen 

De PvdA vindt dat iedereen een goede baan moet hebben en daarvoor genoeg geld moet 
krijgen.  
Een baan kan namelijk veel problemen oplossen. De PvdA zorgt ervoor dat er meer banen 
komen en er meer zekerheid is dat je deze baan kunt houden. Een technische baan 
bijvoorbeeld, zoals het plaatsen van zonnepanelen of het isoleren van huizen.  

Als mensen niet kunnen goed werken, bijvoorbeeld doordat hun lichaam niet goed werkt, 
dan wil de PvdA ook dat die mensen een passende baan kunnen krijgen.  

Genoeg geld voor iedereen 

De PvdA is tegen armoede en vindt dat de verschillen tussen arme en rijke mensen te groot 
is. Er zijn in Arnhem best veel mensen met schulden. 

Als je te weinig geld hebt, kun je stress krijgen of je schamen. Dit zorgt er bij sommige 
mensen ook voor dat ze bang zijn om naar buiten te gaan of met andere mensen over hun 
schulden te praten. Dit zorgt voor nog meer problemen.  

De PvdA vindt dat er goede hulp moeten komen voor mensen met te weinig geld of 
schulden. En dat het niet meer eng hoeft te zijn om hulp te vragen.  

Ook moeten we voorkomen dat mensen in armoede leven. De PvdA wil bijvoorbeeld dat er 
uitleg komt op scholen over hoe je goed met je geld kan omgaan. 



 

Goede zorg voor iedereen 

De PvdA vindt dat zorg voor iedereen goed geregeld moet zijn.  

Mensen die in de zorg werken, zoals verpleegkundigen, moeten meer betaald krijgen.  

Ook mantelzorgers (dat zijn mensen die voor andere mensen zorgen) krijgen extra steun van 
de gemeente. 

Oude mensen voelen zich niet meer alleen. 

Kinderen die het nodig hebben krijgen na school hulp bij bijvoorbeeld Nederlands praten of 
hun talenten ontdekken.  

In Arnhem zijn er voldoende slaapplekken voor daklozen.  

Goede school voor iedereen 

Kinderen hebben het recht op een goede school.  

Op school leren ze rekenen en schrijven, maar ook wie ze zijn en wat ze later willen worden.  

School is een plek waar je vrienden maakt en leert over nieuwe dingen, zoals kunst of 
muziek. De PvdA vindt dit heel belangrijk. 

Als kinderen leren moeilijk vinden, dan is er op school goede hulp aanwezig.  

Veiligheid voor iedereen 

Sommige plekken in Arnhem zijn niet veilig.  

Mensen breken in, stelen een scooter, of soms zelfs erger. Dit wil de PvdA niet.  

Iedereen moet met een veilig gevoel over straat kunnen lopen.  

Goed wonen voor iedereen 

De PvdA wil een goede woningen die niet duur zijn. Want iedereen moet een huis kunnen 
kopen of huren.  

Een huis is om in te wonen en niet om voor meer geld aan andere mensen te verhuren.  

De PvdA wil meer huizen bouwen. 


