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 Aanmelden kan via arnhem@sp.nl

De huizen aan de Tongerlostraat en de Limburgsingel, of de ‘Vergeten Driehoek’, zoals de huurders hun 
buurt noemen, zijn sinds vele jaren nauwelijks meer onderhouden. Met steun van de SP hebben de huur-
ders zich georganiseerd en zijn ze in actie gekomen. Een petitie in de buurt werd bijna door elke bewoner 
ondertekend. Meerdere bezoeken aan Vivare volgden en ook werden de verantwoordelijk managers naar 
de wijk gehaald om zelf de woningen te bekijken.

En met succes! Woningcorporatie Vivare gaat in op alle eisen om het achterstallig onderhoud aan te pak-
ken. De bijna 70 woningen worden vanaf oktober grondig onder handen genomen.

Sarah Dobbe, bestuurslid van SP Arnhem: ‘Bewoners van de buurten in Arnhem moeten veel meer te zeg-
gen krijgen over hun eigen buurt. Maar heel veel huurders die wij spreken voelen zich simpelweg niet seri-
eus genomen. Is het teveel gevraagd om in Arnhem betaalbaar en gezond te kunnen wonen? Als het nodig 
is gaan wij heel Arnhem langs om de buurten te steunen om woningcorporaties hier op aan te spreken.’

Wil jij ook achterstallig onderhoud melden? Dat kan via ons meldpunt via arnhem.sp.nl

Succes in de buurt: huurders dwingen achterstallig onderhoud af

Actie-appgroep SPAGA

De SP Arnhem werkt sinds een tijdje met een WhatsApp-groep 
waarin actuele en last-minute informatie over acties wordt 
gedeeld. Wilt u meer betrokken zijn bij de afdeling? Wilt u 
op de hoogte gehouden worden via de App over de lopende 
acties? Meld u dan nu vrijblijvend aan via WhatsApp, app 
naar 06-51009986 om u toe te voegen aan de SP-ActieGroep-
Arnhem, kortweg SPAGA.

SP Arnhem verhuisd: feestelijke opening 
De SP Arnhem heeft een nieuw pand. We huurden het pand op de Dovenetellaan en wegens het beëindigen van het 
huurcontract, zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. Hoog en droog, zijn we voortaan op de bult in Geiten-
kamp te vinden, Creutzbergstraat 72, het oude pand van Slijterij Van Baal.

De afgelopen tijd is er werk verzet. Veelal onder leiding van 
Diana, Sjoerd en Henk is er met man en macht geverfd, 
geschuurd, gepoetst en gesjouwd. Het nieuwe pand mag 
er wezen: Een hoofdruimte, maar ook drie aparte (ver-
gader)ruimtes. Een grote berging. De SP kan weer even 
vooruit!

De opening van het nieuwe pand: 22 september, 17:00 -  
20:00 uur. U wordt of bent hierover per brief nog expliciet 
uitgenodigd om daarbij te zijn. Wees welkom, nu en in de 
toekomst, op de Creutzbergstraat 72!
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Zorgfraude onacceptabel; beter voorkomen dan 
genezen! De SP zit er bovenop!
In Nederland komt fraude met het 
Persoons Gebonden Budget (PGB) 
regelmatig voor.  Net als de SP vindt 
ook de gemeente Arnhem dat zorgfrau-
de keihard aangepakt moet worden. 
De gemeente Arnhem doet dat echter 
pas NA melding van slachtoffers. De SP 
vindt dat fraude VOORAF moet worden 
voorkomen.

SP-gemeenteraadsleden Paul Kus-
ters en Paulien Lunter zitten boven op 
zorgfraude. Zo zijn er in juli schriftelijke 
vragen aan het college gesteld naar 
aanleiding van ernstige signalen van 
fraude bij zorgorganisatie “De Zorgdra-
ger”.  Het college heeft aangifte tegen 
de Zorgdrager gedaan. Inmiddels is de 
Zorgdrager failliet. De gemeente heeft 
voor vrijwel alle betrokken bewoners 
vervangende woonruimte gevonden. Uit 
de antwoorden van de vragen bleek dat 
de kwaliteitseisen die

gesteld worden aan organisaties niet 
gelden voor PGB-aanbieders. Maar juist 
daar is de kans op fraude groot! 

Ook heeft de gemeente Nijmegen 
aangifte van fraude gedaan tegen 'De 
Rigtergroep", een organisatie voor bege-
leid wonen. Nijmegen heeft het contract 
per direct gestopt. In Arnhem wonen 
ruim 40 mensen onder begeleiding van 
deze Rigtergroep. De SP heeft daarom 
aan het college schriftelijk gevraagd of zij 
naar aanleiding van deze fraudezaak on-
derzoek gaat doen naar de Rigtergroep 
in Arnhem. Ook wil de SP weten of het 
college bereid is om ook kwaliteitseisen 
te stellen aan PGB-aanbieders. Het gaat 
duidelijk niet om een incident. Er moet 
echt wat gebeuren; het kan niet zo zijn 
dat er nog meer inwoners gedupeerd 
worden.

Hulpverleningsorganisaties konden hun organisatie zonder strenge screening op be-
trouwbaarheid plaatsen op de website "Zodoenwehetinarnhem.nl" . De SP heeft sinds 
2016 diverse vragen gesteld over de betrouwbaarheid van deze site. Ook achter de 
schermen hebben SP-gemeenteraadsleden Paul Kusters en Paulien Lunter hierover 
veel contact gehad met de ambtenaren.

Zo bleek "Het Raadhuis" (fraude bij schuldhulpverlening), "De Zorgdrager", "De 
Rigtergroep" en ook de "Stichting Onderdak", waar nu problemen mee zijn, gewoon 
op de gemeentewebsite te staan. De SP vindt dat informatie die de gemeente geeft 
betrouwbaar moet zijn. Daar gaan inwoners ook van uit.

Gelukkig is de gemeente het met de SP eens en is per 1 september eindelijk met de 
website "Zodoenwehetinarnhem"  gestopt. De betrouwbaarheid is verbeterd en vanaf 
1 september kunnen alle inwoners informatie per wijk vinden op de website :
www.wijkteamsarnhem.nl 

Het komende half jaar staan in het teken van de verkiezingen, maar ook zal op 20 januari het 23e SP Congres worden gehouden. 
Uiteraard zal er weer het een en ander worden voorbereid en besloten op de weg hier naartoe. Ook organiseren we als afdeling 
elk jaar een ledenvergadering waarin de afdeling terug en vooruit blikt. Daarom zijn er drie ledenvergaderingen gepland die in het  
teken van verkiezingen, het congres en de afdeling staan. 

ALV 1: 19 oktober. We bespreken hier voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 het concept programma en we stellen de kandi-
datenlijst vast.

ALV 2: 14 november. We bespreken hier de wijzigingen op het concept programma die in de 1e ALV zijn voorgesteld. Ook be-
spreken we de congresstukken en de voordracht van de nieuwe leden voor het (landelijke) partijbestuur.

ALV 3: 9 januari. Hier bespreken we de jaarstukken van de afdeling, ook blikken we terug op 2017 en vooruit op 2018. Dan zijn 
er ook hier weer landelijke stukken die aan de orde komen. We kiezen voor het landelijke partijbestuur de voorzitter, algemeen 
secretaris en algemeen bestuursleden; we stellen de afvaardiging naar het congres vast; we bespreken de nota van wijziging op 
de congresstukken en eventuele in te dienen wijzigingsvoorstellen en actuele moties.

Voor al deze ALV’s geldt: inloop 19:30, start stipt om 20:00 uur. Uiteraard bent u welkom aan de Creutzbergstraat 72.

ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN

Website "Zodoenwehetinarnhem" door gemeente gestopt na 
vele vragen SP over fraudegevoeligheid


