Voor alle buurten in Arnhem
Verkiezingsprogramma SP Arnhem 2022 – 2026
Het maakt uit in welk deel van Arnhem je woont hoe gezond je leefomgeving en je huis is, hoe veilig je
bent, of er plek is om te sporten, om muziek te maken of om te kunnen ondernemen. In steeds meer
buurten voelen mensen zich vergeten en de druk op deze buurten wordt alleen maar meer opgevoerd,
door bijvoorbeeld het huisvesten van kwetsbare groepen in alleen deze buurten en niet waar de rijkere
Arnhemmers wonen. De buurt is de basis van Arnhem. De tweedeling in de stad kan je alleen
doorbreken door te investeren in de buurten die de afgelopen jaren vergeten zijn. Het is daarom hoog
tijd om extra te investeren in Malburgen, Presikhaaf, het Arnhemse Broek, Klarendal, Geitenkamp, Sint
Marten, Elderveld, Vredenburg, Kronenburg en De Laar.
We investeren in veiligheid in de buurt, zodat je in elke buurt veilig kunt zijn. We vinden dat er
Zorgbuurthuizen moeten komen, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. Slechte huizen
met tocht, vocht, schimmel en hoge huren pakken we aan. Er komen Huizen van het Recht, zodat het
recht voor alle Arnhemmers letterlijk dichtbij is. We brengen kunst, cultuur en sport naar de buurt. En
we zorgen voor vergroening. Bomen, belevingsbos en tuinen. Dat is goed voor het klimaat, maar ook
voor de leefbaarheid van de wijken.
Als het aan de SP ligt gaan de bezuinigingen van de afgelopen periode op de zorg, vrouwenopvang,
armoedebestrijding en daklozenopvang van tafel. Dit is een kwestie van beschaving. Maar de SP doet
meer, met een uniek voorstel om voor mensen met een laag inkomen in Arnhem een zorgverzekering
te organiseren zonder eigen risico. En met tandzorg in het pakket. De SP opent de aanval op
zorgcowboys die flinke winsten maken van zorggeld. Ook voor beleggers die huizen kopen om winst
mee te maken is geen plek meer in Arnhem. We bouwen zelf als gemeente 5.000 huizen in Arnhem, en
we maken ons niet langer afhankelijk van beleggers om onze huizen te bouwen.
De SP investeert ook in de lokale democratie. We willen dat er daadwerkelijk naar mensen in de stad
wordt geluisterd. Op dit moment maakt de politiek beslissingen ver weg van mensen, voelen mensen
zich niet gehoord, is onduidelijk waarom bepaalde besluiten worden genomen. Hele wijken voelen zich
vergeten en het is tijd dat ook zij gehoord worden.
Huurders en woningeigenaren gaan er fors op vooruit in het programma van de SP. Als huurders in een
gemiddelde Arnhems huis wonen betalen zij met de plannen van de SP tot wel 80 procent minder
lokale lasten. Wie betaalt er dan wel? Gewone mensen gaan flink minder betalen in de plannen van de
SP. Pas als je in een koopvilla van meer dan een half miljoen euro woont ga je meer bijdragen.
Villabezitters, pandjesbazen gaan dus hun eerlijke deel betalen. Dat is een rechtvaardige verdeling, en
helemaal andersom dan hoe het nu is geregeld.
Met dit programma maakt de SP radicaal andere keuzes. Dit verkiezingsprogramma is haalbaar en
betaalbaar. Dat kan door andere keuzes te maken en de lasten eerlijker te verdelen. Bedrijven hebben
de afgelopen tientallen jaren steeds hogere winsten gemaakt en betalen steeds minder belasting.
Huishoudens zijn daar sterk bij achtergebleven. Als gemeente kunnen we dit deels compenseren door
huishoudens te ontzien en bedrijven meer aan te spreken. Een gemiddeld bedrijf geeft meer geld uit
aan koffie voor het personeel dan dat ze lokale lasten afdraagt. Daarnaast is het goed om onderscheid
te maken tussen hardwerkende (kleine) ondernemers en vastgoedmagnaten en pandjesbazen die bezit
uitbuiten en teren op de arbeid van anderen. Ook als je in het rijke Rozendaal woont ga je meebetalen
aan de Arnhemse voorzieningen die worden gebruikt.
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I.

Eerlijke politiek in Arnhem
We investeren in eerlijke politiek, in de betrokkenheid van mensen. Dat doen we door:
Meer zeggenschap en een referendum
De SP wil de lokale democratie versterken, door de mensen meer zeggenschap te geven over de lokale
politiek. Het blijft mogelijk om een referendum te organiseren, waarmee lokale politici kunnen worden
teruggefloten. We respecteren uiteraard de uitspraken van de Arnhemmers, en dus de uitslag, in een
referendum. We vergroten ook de invloed van mensen op hun eigen omgeving, door meer
zeggenschap over de eigen buurt en inspraak in besluiten die mensen direct raken. Medewerkers in de
zorg of huurders bij woningcorporaties moeten meer te zeggen krijgen. Hoe onze gemeente in de
toekomst eruit komt te zien is niet alleen aan bestuurders of projectontwikkelaars, maar vooral aan de
inwoners. Bij belangrijke besluiten over het bouwen van woningen of wegen of andere voorstellen die
voor de gemeente ingrijpend zijn, krijgen bewoners altijd het eerste en het laatste woord.
Stemkaart campagne in wijken met lage opkomst
Om de betrokkenheid bij de lokale democratie te versterken wordt er bij elke verkiezing en bij elk
referendum een campagne gehouden voordat mensen hun stemkaart krijgen. Dan gooien mensen hun
stemkaart niet weg en stimuleren we dat mensen hun stem gaan uitbrengen. Deze campagne wordt
gehouden in wijken met een opkomst van minder dan 45% bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen
en wordt bij voorkeur uitgevoerd samen met mensen uit de wijk zelf, bijvoorbeeld met sleutelfiguren
uit de wijk.
Versterking lokale omroep
Sterke en onafhankelijke media zijn onmisbaar voor een gezonde democratie. Helaas zien we dat de
lokale en regionale media onder druk staan door bezuinigingen. Terwijl gemeenten steeds meer taken
krijgen, zijn er steeds minder journalisten die bij een raadsvergadering de macht kunnen controleren.
Om de betrokkenheid van mensen bij de lokale democratie te versterken is een goede lokale omroep
noodzakelijk. Door te investeren in de samenwerking van RTV Arnhem met Omroep Gelderland kunnen
zij hun werk beter doen.
Om de betrokkenheid van mensen bij de lokale democratie te versterken is ook goede kritische
onderzoeksjournalistiek van belang. Daarom komt er een fonds voor onderzoek door gekwalificeerde
journalisten. De Gelderlander Arnhem en Omroep Gelderland kunnen daarbij een rol vervullen om
ervoor te zorgen dat het geld op een goede manier wordt toegewezen en het publiek wordt bereikt.
Transparantie en betrokken politici
Politieke partijen moeten transparant, openbaar en te controleren zijn. Daarom moeten partijen
volledige openheid geven over donaties die zij ontvangen. Om belangenverstrengeling te voorkomen
willen wij dat sponsoring door commerciële belanghebbenden wordt verboden. Ook de vergoeding van
raadsleden in Arnhem kan omlaag. De vergoeding van raadsleden in Arnhem is met ruim 2.000 Euro per
maand vergelijkbaar met het maandloon dat veel mensen met een volwaardige voltijd baan verdienen.
Hoe betrokken raadsleden ook zijn, raadswerk is geen voltijd baan, maar iets dat je naast een baan
doet. Zo houd je als raadslid ook binding met de samenleving, waar mensen ook elke dag moeten
werken om rond te kunnen komen. De raadsvergoeding kan omlaag, net zoals het royale salaris van
wethouders in Arnhem. Dit geld kan beter besteed worden aan het algemeen belang in Arnhem.
Klokkenluiders beschermen
Ambtenaren die misstanden melden moeten worden beschermd tegen pesterijen, intimidatie en
ontslag. Ambtenaren moeten voldoende bescherming en een meldplicht krijgen. De politie of
Rijksrecherche worden altijd ingeschakeld bij vermoedens van fraude of corruptie.
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II.

Een veilig Arnhem
We investeren in veiligheid in Arnhem. Dat doen we door:
Ondersteuning wijkagenten voor een veilige buurt
Wijkagenten moeten voldoende tijd in de buurt en op straat kunnen zijn. Een wijkagent die de mensen
in de buurt kent en gekend wordt kan problemen voorkomen. Wijkagenten worden ondersteund in
handhavingstaken, zodat de wijkagent actief contacten kan leggen met de bewoners in de wijk. Dit
voorkomt criminaliteit, en maakt Arnhemmers veiliger. Handhavingsondersteuning wordt in
samenspraak met de politie georganiseerd door de inzet van meer gemeentelijke toezichthouders.
Toegang tot het recht in de buurt
Alle Arnhemmers moeten toegang hebben tot het recht. Mensen moeten hun recht kunnen halen in de
buurt, laagdrempelig en betaalbaar. We willen Huizen van het Recht, een voorziening in de buurt waar
mensen met sociale en juridische problemen binnen kunnen lopen en hun verhaal kunnen doen. Daar
word je geholpen, of doorverwezen naar de juiste professional. Dat kan een advocaat zijn, een
mediator, een schuldhulpverlener, of zelfs een rechter, die in het Huis van het Recht uitspraken kan
doen.
Cameratoezicht
Cameratoezicht is in veel gevallen een schijnveiligheid gebleken. In woonwijken helpt cameratoezicht
vaak niet. Daar waar cameratoezicht effectief kan zijn, zullen we dit ondersteunen. De SP blijft echter
zeer kritisch hiertegenover staan en zal (schijn)veiligheid telkens afwegen tegenover privacy. Veiligheid
vergroten we vooral door te investeren in wijkagenten, de aanpak van onveilige plekken in Arnhem en
de aanpak van georganiseerde criminaliteit.
Coffeeshops en teelt van cannabis
We zijn tegen het verminderen van coffeeshops. We zijn er niet van overtuigd dat dit bijdraagt aan een
veiligere samenleving. Het leidt tot meer illegale handel, criminaliteit en overlast in woonwijken. We
zijn voor gecontroleerde teelt van cannabis, zodat dit onderdeel gaat worden van de legale economie
waardoor de gemeente meer controle krijgt over de productie. Hiermee pakken we de illegale handel
door de georganiseerde misdaad aan, die overlast geeft in woonwijken.
Het gebruik van (hard)drugs onder jongeren is een groot probleem en het voorkomen ervan is
belangrijk. Deze aanpak ligt nu bij de wethouder die verantwoordelijk is voor jeugd/jeugdzorg. De
burgemeester staat in rechtstreekse verbinding met politie en justitie en daarom hoort deze aanpak
daar thuis.
Aanpakken georganiseerde criminaliteit
Georganiseerde misdaad is een groeiend probleem, ook in Arnhem. Er moeten genoeg mensen,
middelen en kennis zijn om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. De burgemeester krijgt meer
ondersteuning bij de aanpak van georganiseerde misdaad in Arnhem. We zorgen dat er goede
samenwerking is tussen wijkagent, nationale politie, wijkteams en burgemeester. Ook begeleiding bij
terugkeer in de samenleving is daarbij erg belangrijk.
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III.

De buurt om trots op te zijn
We investeren met name in de vergeten buurten van Arnhem: Malburgen, Presikhaaf, het Arnhemse
Broek, Klarendal, Geitenkamp, Sint Marten, Elderveld, Vredenburg/Kronenburg en De Laar. Dat doen
we door:
Stimuleren van de buurteconomie
Er komt een stimuleringsregeling voor wijkondernemers om de leefbaarheid in deze wijken te
verbeteren en de wijkeconomie te versterken. Kleine ondernemers worden ondersteund zodat zij
investeringen kunnen doen in deze wijken. Dat is goed voor de leefbaarheid, werkgelegenheid, en
lokaal ondernemerschap. Dit betekent ook meer horeca, cultuur
Zeggenschap over de buurt
We investeren extra in de wijkbudgetten van de ‘SP-buurtaanpak 2.0-wijken’. De gemeente maakt
samen met bewoners, de wijkteams leefomgeving en de wijkplatforms een verdeling van het extra
geld. Over grote beslissingen in de wijk krijgen de bewoners in de wijk meer zeggenschap via
buurtreferenda. Participatie wordt échte participatie van de wijk, in de wijk, dichtbij mensen. Niet meer
wachten totdat mensen naar het gemeentehuis komen, maar de gemeente gaat actief de buurt in om
in gesprek te gaan met mensen.
Extra groen in de buurt
Er komt meer groen in de stad. In veel buurten, zoals Kronenburg, is jarenlang niet geïnvesteerd in
groen, terwijl het goed is tegen hitte, voor klimaatadaptatie maar vooral goed voor mensen. Er komen
minimaal 10 duizend bomen bij in Arnhem. Versteende wijken krijgen extra groen. Er wordt ingezet op
kleinschalig belevingsbos om buurten, en vooral kinderen in contact te brengen met de natuur. We
maken werk van ‘buurttuinen’. Mensen kunnen samen tuinieren, koken en eten. Dit bevordert de
gezondheid en verbindt de buurt. Elke school die dat nog niet heeft wordt ondersteund in het opzetten
van een schooltuin waar kinderen leren over voedsel.
Bruisende buurthuizen
Buurthuizen zijn de verbindende spil in de wijken. Geen saaie gebouwen die leegstaan, maar een
bruisend activiteitencentrum waar de hele buurt welkom is. In de buurthuizen promoten we culturele
activiteiten waarbij we inzetten op een gemengde afspiegeling van de wijk. Activiteiten waarbij jong en
oud elkaar leert kennen, en waarbij verschillende culturele achtergronden tot hun recht komen.
Spreiding kwetsbare groepen
Nog te vaak worden kwetsbare groepen, zoals mensen die begeleid wonen, bij elkaar gehuisvest in
dezelfde buurten. Dat is voor deze mensen niet fijn, niet goed voor de buurt, en zorgt voor onnodige
overlast. De meest gesegregeerde buurten zijn de rijke buurten in Arnhem, juist daar is het goed om te
kijken of er ook kwetsbare groepen in deze wijken gehuisvest kunnen worden.
Voor mensen die vluchten voor oorlog dragen we als gemeente ruimhartig bij aan goede opvang.
Vluchtelingen en statushouders worden vanuit het oogpunt van integratie gehuisvest in kleinschalige
opvang in wijken waar nu nog weinig vluchtelingen en statushouders wonen, zoals de Hoogkamp en de
Burgemeesterswijk.
De huisvesting van arbeidsmigranten in Arnhem wordt gereguleerd. Het is niet logisch dat
arbeidsmigranten in Arnhem wonen als zij niet in Arnhem of in de buurt werken. Elke dag heen en weer
met busjes naar het Westland Er wordt op toegezien dat de huisvesting fatsoenlijk is en dat deze
gespreid is over de verschillende wijken zodat er geen druk op bepaalde wijken en straten ontstaat.
Nieuwe Arnhemmers
Nieuwkomers worden niet meer in de kwetsbare wijken gehuisvest, maar in de rijkere wijken van
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Arnhem en in buurgemeenten, om samenleven en integratie te bevorderen. Daarbij verliezen we ook
zeker niet de zorgen van buurtbewoners uit het oog. Samen, met iedereen. We zetten in op goede
taallessen voor nieuwkomers in onze stad. De mogelijkheden die momenteel met landelijk beleid
geboden worden zijn onvoldoende. Hierdoor starten mensen met een achterstand. Ook nieuwe
Arnhemmers die al langer in Nederland wonen, maar de taal nog niet beheersen, moeten de
mogelijkheid krijgen om aan te sluiten bij laagdrempelige en goede taallessen. Door extra in te zetten
op het leren van de taal, verkleinen we de verschillen tussen mensen en de tweedeling in Arnhem.
Olympusgebied en Coehoorn
We investeren in het Olympusgebied en maken er samen met belanghebbenden een aantrekkelijk
sport, leer-, ontmoetingspark van. Ook Coehoorn Centraal is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een
waardevolle plek in onze stad. Coehoorn Centraal moet zich dan ook verder kunnen ontwikkelen.
Het centrum van Arnhem voor iedereen
Arnhem kent veel groen, maar nog lang niet genoeg. In het centrum zijn veel versteende plekken. Dat
zorgt voor hittestress en problemen als het gaat over klimaatadaptatie, omdat het water niet goed weg
kan lopen. De ooit Blauwe, maar inmiddels Grauwe Golven vormen een enorme versteende plek
midden in de stad, en doen dienst als een onhandige grauwe parkeerplaats. We willen dat deze
versteende grauwe parkeerplek wordt omgevormd tot een fijne plek voor alle Arnhemmers. Met groen,
als een ontmoetingsplek om te ontspannen, recreëren en sporten. Zo worden de Groene Golven van
heel Arnhem. Met ruimte voor wandelaars, fietsers en kunst. Het is een ideale plek voor urban sports
zoals skateboarden, bmx en freerunnen, die kan worden vormgegeven samen met jongeren. Het
Feestaardvarken krijgt een centrale plek op de nieuwe groene golven, of op het Gele Rijdersplein.
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IV.

Kunst, cultuur en onderwijs in Arnhem
We investeren in kunst en cultuur in Arnhem. Dat doen we door:
Kunst en cultuur in de buurt
We zorgen dat kunst en cultuur dichtbij en betaalbaar is voor iedereen. Initiatieven als
muziekvereniging en orkest DWS worden gesteund. Ook komt er weer aandacht voor muziekonderwijs
en komt er in Arnhem weer een muziekschool die betaalbare lessen aanbiedt, en kinderen stimuleert
om muziek te ontdekken en te maken. We steunen onze Arnhemse musea en lokale theaters.
Gelrepashouders kunnen gratis naar het museum en theatervoorstellingen. Musea en theaters worden
gestimuleerd en gesteund om hun collecties ook naar de buurten te brengen, zodat kunst letterlijk
dichtbij komt.
Arnhem als cultuurstad
We blijven investeren in het zichtbaar maken van onze geschiedenis, zoals de geschiedenis van Gelre en
Gelderland (in o.a. Rozet, Eusebius, Van Rossumhuis, Kelders, Korenmarkt), De slag om Arnhem,
Vliegerhorst Deelen, Gelders Arcadië, De Romeinse Limes. De culturele en creatieve sector maakt
Arnhem tot de levendige en aantrekkelijke stad die zij is, maar is ook economisch van belang. De
Introdans, Oostpool, De nieuwe Oost, Artez, Phion/Het Gelders Orkest zijn belangrijk. We zorgen voor
goede huisvesting, maar het huidige peperdure megalomane plan van de Lauwersgracht Alliantie gaat
van tafel. Verbinding met het verleden houden we in stand door monumenten goed te onderhouden.
Ateliers en broedplaatsen
Op het gebied van (beeldende) kunst is er dringend behoefte aan meer betaalbare ateliers,
broedplaatsen, en laagdrempelige permanente expositieruimten. De gemeente gaat hier in
investeren. Daarnaast moet er meer geld komen voor het onderhoud van kunst in de
openbare ruimte en worden opdrachten gegeven aan lokale kunstenaars. KW37 wordt gesteund en
blijft behouden voor Arnhem en Arnhemmers.
Goed onderwijs
Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en zich goed te kunnen ontwikkelen. Scholen staan, door
corona en het lerarentekort, extra onder druk. We ondersteunen scholen die dat nodig hebben,
bijvoorbeeld om te zorgen dat in elke school goede ventilatie is. Goede ondersteuning gebeurt in goed
overleg met de scholen en de leraren over wat er nodig is. Er is goed en betaalbaar leerlingenvervoer,
en bezuinigingen die daarop zijn gedaan worden teruggedraaid. We bestrijden laaggeletterdheid, en
ondersteunen scholen bij het aanbieden van gratis bijlessen voor leerlingen die dat nodig hebben. Ook
investeren we in goed muziekonderwijs via een publieke muziekschool en stimuleren we contact met
de natuur via schooltuinen en belevingsbos.
Bewegingsonderwijs en zwemmen
De gemeente ondersteunt scholen om minimaal 3 uur per week bewegingsonderwijs organiseren, door
een vakdocent. Ook zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn. Het doel moet zijn dat geen
kind de basisschool verlaat zonder een zwemdiploma.
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V.

Een sociaal Arnhem
We investeren in een sociaal Arnhem. Dat doen we door:
Sociaal ontwikkelbedrijf
De sluiting van de sociale werkvoorziening is een grote fout geweest van de nationale politiek en de SP
heeft hier ook in Den Haag van begin af aan tegen geprotesteerd. In Arnhem leggen we ons daar niet zo
maar bij neer. Scalabor blijft zich inzetten voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen
met een arbeidsbeperking krijgen recht op scholing en begeleiding. Zo biedt Scalabor als een sociaal
ontwikkelbedrijf een oplossing voor iedereen die hulp nodig heeft bij het vinden van werk.
Mensen met een beperking krijgen een stem
Als je als Arnhemmer een beperking hebt dan moet je volwaardig kunnen meedoen in de samenleving.
De APCG en andere organisaties van en voor gehandicapten worden in een vroegtijdig stadium
betrokken bij het maken van beleid. Advies van deze organisaties wordt serieus genomen, en er komt
een jaarlijkse rapportage over wat er met deze adviezen is gedaan, zodat de stem van mensen met een
beperking gegarandeerd serieus wordt genomen.
Armoede wordt aangepakt
Armoede hoort niet thuis in onze gemeente. We willen meer hulp voor kinderen die in armoede
opgroeien, o.a. voor kleding, voedsel, studiebegeleiding, sport, verjaardag en cultuur. Zolang de
uitkeringen niet structureel zijn verhoogd, biedt de bijzondere bijstand hulp. De grens voor de toegang
tot deze bijzondere bijstand leggen we op 130 procent van het minimumloon. Bijstandsgerechtigden
worden menswaardig behandeld. Een vergissing is geen fraude en moet niet leiden tot een boete. In
onze gemeente worden bijstandsgerechtigden niet zonder aanleiding bespioneerd, ook hun privacy
wordt gerespecteerd. De kostendelersnorm zorgt alleen maar voor ellende en schrijnende situaties.
Daarom schaffen we dat in Arnhem af, zodat kinderen en mantelzorgers niet noodgedwongen het huis
uit moeten, en mensen niet in de problemen worden gebracht.
Mensen helpen naar werk
Werkzoekenden worden niet lastiggevallen met zinloze formulieren, onzinnige cursussen en hopeloze
bureaucratie. Er is genoeg werk te doen in Arnhem. Bijvoorbeeld in de wijken. Mensen zouden niet
werkloos thuis moeten zitten. Daarom voeren we basisbanen in. Uit dit basiswerk halen deelnemers
een basisinkomen ter hoogte van het minimumloon. We zijn tegen gedwongen werk voor een uitkering.
Vrijwilligerswerk wordt ingezet om deelname aan het sociale en werkende leven te stimuleren en om
een maatschappelijke bijdrage te kunnen blijven leveren, maar dit gebeurt op vrijwillige basis en zonder
dat verdringing plaatsvindt. Vrijwilligersvergoedingen leiden niet tot kortingen of boetes.
Werk moet lonen
Wij willen dat het minimumloon naar 14 euro gaat. Zolang dat niet wettelijk is geregeld zorgen we
ervoor dat iedereen die werkt voor de gemeente, in opdracht van de gemeente, en bij contracten of
aanbestedingen door de gemeente minimaal 14 euro per uur wordt betaald. Veel van de cruciale
beroepen staan door lage lonen nog steeds met lege handen. Terwijl de huren, de energierekening en
de ziektekosten stijgen, krijgen mensen er niets bij. Dat accepteren wij niet. Mensen die vast werk doen
voor de gemeente krijgen een aanbod om in dienst te komen van de gemeente, uiteraard met behoud
van opgebouwde rechten.
Mensen komen uit de schulden
Mensen met schulden worden beter geholpen, door een goede en toegankelijke schuldhulpverlening
met één herkenbaar verwijsloket. Bijzondere aandacht is nodig voor de positie van jongeren.
Vroegtijdig schoolverlaten blijven we actief bestrijden, zodat de kansen op de arbeidsmarkt behouden
blijven. Jongeren zonder startkwalificatie worden geholpen naar de arbeidsmarkt via een
leerwerktraject. De gemeente neemt problematische schulden van jongeren over als ze daar niet meer

8

uitkomen, in ruil voor deelname aan een werk- of studietraject en afbetaling naar vermogen. Het werkof studietraject is altijd gericht op passend en vast werk.
Slachtoffers van het toeslagenschandaal worden geholpen, daar worden genoeg mensen en middelen
voor vrijgemaakt. Er is een duidelijk aanspreekpunt waar ze terecht kunnen en die alles op alles zet om
hen zo goed en zo snel mogelijk te helpen. Schulden worden overgenomen of kwijtgescholden,
huisuitzettingen worden gestopt en voorkomen, gezinnen krijgen ondersteuning om het onrecht dat
hen is aangedaan te verwerken. Alle hulp moet erop gericht zijn om zonder wantrouwen en met grote
snelheid mensen te ondersteunen en de problemen die zijn aangericht door de overheid op te lossen.
Gelrepas
De Gelrepas blijft behouden voor mensen met een laag inkomen, tot 130% van de bijstandsnorm, zodat
voor iedereen toegang tot bijvoorbeeld recreatie, cultuur, kunst, muziek, sport mogelijk is. Het doel is
om ervoor te zorgen dat deze Gelrepas niet meer nodig is, omdat de inkomens stijgen, de lasten
omlaag gaan en deze manier van ondersteunen niet meer nodig is. Tot die tijd zorgen we ervoor dat de
Gelrepas er is en dat er met de Gelrepas zo breed mogelijk toegang is tot bijvoorbeeld sport en cultuur
voor iedereen.
Geen race naar beneden in Arnhem
Steeds meer platformbedrijven zoals Uber, Gorillas en Airbnb komen naar Nederland en naar Arnhem.
Deze zorgen voor een race naar beneden op het gebied van arbeidsvoorwaarden en leefbaarheid in de
stad. Via zzp-constructies worden normale arbeidsrelaties ontweken ten koste van de werknemer.
Schoonmakers, chauffeurs en maaltijdbezorgers hebben vaak weinig zekerheden, lage verdiensten en
geen recht op sociale zekerheid, zoals WW. Via Airbnb worden huizen verhuurd waar de buurt veel
overlast van kan hebben. Deze race naar beneden, waarvan de gevolgen goed te zien zijn in
bijvoorbeeld een stad als Amsterdam, willen we weren uit Arnhem. De stad is van Arnhemmers, en niet
van deze bedrijven.
Regel het fatsoenlijk voor sekswerkers in Arnhem
Sekswerk is legaal. Criminalisering van sekswerk maakt het werk onveiliger en maakt sekswerkers
kwetsbaarder voor uitbuiting. Uitbuiting en mensenhandel worden actief bestreden, en het moet zo
laagdrempelig mogelijk zijn voor sekswerkers om misstanden te melden. Sekswerkers worden
betrokken bij de aanpak om misstanden te bestrijden. De tippelzone wordt niet gesloten tenzij er een
veilig alternatief is.
Racisme en discriminatie wordt aangepakt
Discriminatie of racisme staan we niet toe, door niemand. Discriminatie op basis van afkomst, leeftijd,
sekse, handicap of LHBTQI+ wordt niet getolereerd en actief bestreden. Horeca die discrimineert kan
rekenen op sancties. We vergroten de mogelijkheden voor stages door een gemeentelijke stagebank en
gaan stagediscriminatie actief bestrijden. Bedrijven en organisaties die betrapt worden op
stagediscriminatie verliezen hun contracten met de gemeenten. Hetzelfde geldt voor bedrijven en
organisaties die werk doen voor de gemeente en niet kunnen aantonen dat er gelijke beloning en gelijk
aannamebeleid is van mannen en vrouwen, mensen met een migratieachtergrond of LHBTQI+. De
gemeente kijkt hierbij ten eerste naar zichzelf. Er komt ook een preventieve aanpak gericht op het
tegengaan van racisme en discriminatie, gericht op voorlichting en ontmoeting. Jaarlijks komt er een
rapportage en evaluatie van het actieplan aanpak racisme en discriminatie waarin actief over de aanpak
en resultaten wordt gerapporteerd.
Aandacht voor jongeren
Een grote zorg zijn kwetsbare jongeren. Om hen kansen te geven op de arbeidsmarkt zetten wij ons in
voor voldoende leerwerktrajecten (‘perspectiefjaar’). Naast het opzetten van deze leerwerktrajecten,
gaat de gemeente Arnhem schooluitval in Arnhem aanpakken. Arnhem kent teveel vroegtijdige
schoolverlaters. Dat is niet nodig en levert niemand wat op. Willemeen blijft behouden als poppodium
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en jongerencentrum, voor en door jongeren zelf. Er wordt niet bezuinigd op jongerencentra, maar juist
geïnvesteerd, met zeggenschap van de jongeren zelf.
Gif opruimen
Aan de Bethaniënstraat in Arnhem wonen mensen nog steeds op gifgrond die daar ruim 30 jaar geleden
is gestort. Ondanks dat dit al jaren bekend is, de mensen beloften zijn gedaan, moeten zij nog steeds op
deze gifgrond wonen. Kinderen groeien op met een hek van de gemeente in de tuin, waar ze niet
achter mogen spelen omdat de grond daar giftig is. Vlak achter het huis staan hekken rondom de
illegale gifbelt die daar is gestort. Dit mag niet langer zo voortduren. De gemeente moet haar beloften
nakomen, het gif opruimen en zorgen dat mensen daar goed en gezond kunnen wonen.
Bescherming tegen mishandeling, intimidatie en uitbuiting
Van elke drie vrouwen of meisjes in Arnhem hebben er twee te maken met seksuele intimidatie op
straat. Straatintimidatie van meisjes, jongens, en LHBTQI+ is onacceptabel. De aanpak die Arnhem heeft
om straatintimidatie aan te pakken wordt uitgebreid en jaarlijks geëvalueerd, net zolang totdat er een
effectieve aanpak is gevonden zodat straatintimidatie in Arnhem stopt.
Nog steeds worden ook Arnhemse meisjes en jongens gedwongen uitgehuwelijkt of achtergelaten in
het buitenland. Er wordt actief ingezet op het tegengaan van huwelijksdwang en achterlating in
Arnhem, in nauwe samenwerking met scholen en wijkteams. De vrouwenopvang in Arnhem is
belangrijk en wordt goed ondersteund. Vrouwenmishandeling, seksueel misbruik en mensenhandel
komen helaas nog steeds veel voor. Vrouwen die hiervan het slachtoffer worden verdienen onze
bescherming.
Voedselbank
De voedselbank, met winkelpunten in Arnhem-Noord en Arnhem-Zuid, wordt ondersteund zodat zij
altijd goed dit, helaas noodzakelijke, werk kan blijven doen. We blijven erop gericht dat de voedselbank
overbodig wordt, maar zolang het nodig is krijgt ze de steun om ervoor te zorgen dat iedereen die dat
nodig heeft bij hen terecht kan. Er wordt steeds gezocht naar de beste manieren waarop dit
laagdrempelig, en niet stigmatiserend kan.
Goede opvang en zorg voor dieren
Goede opvang van dieren in nood is een kwestie van beschaving. Ook verdienen de vrijwilligers die dit
belangrijke werk doen een fatsoenlijke werkplek. Het dierenasiel heeft goede en geschikte huisvesting
en de voorzieningen die zij nodig heeft om dieren goed op te vangen. De dierenambulance in Arnhem
wordt indien nodig ondersteund zodat zij haar werk goed kan doen.
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VI.

Eerlijke zorg in Arnhem
We investeren in eerlijke en goede zorg in Arnhem. Dat doen we door:
Niet bezuinigen maar investeren in de zorg
Het vorige college heeft de afgelopen jaren vele miljoenen bezuinigd op zorg en ondersteuning voor
ouderen en voor kinderen. Wij vinden dat iedereen die zorg nodig heeft dat ook moet krijgen. Dat is de
zorgplicht van de gemeente, en dat nemen we serieus. Goede zorg kost geld, maar bespaart
tegelijkertijd ook geld. Een kind dat nu goede zorg en ondersteuning krijgt, heeft daar de rest van zijn of
haar leven profijt van. Goede thuiszorg voor ouderen betekent dat ouderen langer en gezonder thuis
kunnen blijven wonen. Het is een investering in mensen. Bezuinigen op zorg die nodig is, is asociaal en
kortzichtig. Aan geldverspilling in de zorg moet een einde komen, niet aan de zorg zelf. We pakken
onnodige bureaucratie aan, net zoals winsten die worden gemaakt met ons zorggeld, en zorgfraude.
Zorgverleners weten zelf vaak het allerbeste waar geld bespaard kan worden, en tegelijkertijd hoe de
zorg beter kan worden. Daarom krijgen zij een grote stem in het zorgbeleid van Arnhem.
Op dit moment is er een grote en dure bestuurslaag bij de wijkteams. Het is belangrijk dat geld voor
zorg ook echt naar zorg gaat. Daarom verminderen we het aantal bestuurders van de wijkteams.
Momenteel is hun salaris ongeveer een ton. Dit salaris wordt fors verminderd en dit gaat naar waar het
voor bedoeld is: goede zorg in Arnhem.
Kunstportaal en andere dagbestedingsprojecten moeten behouden blijven voor de stad. Ook moet het
aanbod van dagbesteding worden uitgebreid. Hetzelfde geldt voor de diverse inloopcafés in de wijken.
Zorg zonder markt
De zorg is geen markt. Mensen zijn geen product en hun problemen geen verdienmodel. Maar in
Arnhem heerst de markt over de zorg. Er zijn honderden zorgaanbieders, er is geen zicht op hoeveel
geld er niet naar zorg gaat, maar naar winsten. Wij kiezen voor mensen en niet voor het verdienmodel
van bedrijfjes. We werken samen met zorgaanbieders die bewezen hebben dat te doen. We kiezen niet
voor aanbestedingen waarbij een lage prijs voor een hoge kwaliteit gaat, maar kiezen voor langdurige
subsidierelaties en samenwerking. Met een gemeentelijke thuiszorgorganisatie kan iedereen de
garantie krijgen van voldoende zorg en ondersteuning en zijn zorg- en hulp verleners verzekerd van een
betrouwbare werkgever. Ook stellen we strenge eisen aan de winsten die bedrijven mogen maken, tot
we landelijk een verbod op winst in de jeugdzorg hebben gerealiseerd.
Geen eigen bijdrage op zorg
Eigen bijdragen voor noodzakelijke zorg en ondersteuning schaffen wij af. De SP is geen voorstander
van een eigen bijdrage voor noodzakelijk zorg en ondersteuning, zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke
zorg. Een eigen bijdrage is immers een boete voor iemand die de pech heeft zorg of ondersteuning
nodig te hebben. Tekorten in het sociaal domein mogen niet worden afgewenteld op kwetsbare
mensen, de Rijksoverheid moet worden aangesproken op het leveren van voldoende geld voor
noodzakelijk zorg en ondersteuning. Iedereen heeft recht op goede zorg en snelle hulp, ook wanneer je
niet een dikke portemonnee hebt.
Fraude door zorgcowboys aanpakken
Alle Arnhemmers moeten kunnen rekenen op betrouwbare zorg en mogen niet de dupe worden van
fraude in de zorg. De SP blijft de strijd aangaan tegen zorgfraude. We willen dat in Arnhem geen zaken
wordt gedaan met zorgorganisaties die niet voldoen aan strenge selectiecriteria op betrouwbaarheid
en kwaliteit, of waar bestuurders meer verdienen dan de zogeheten ‘Kaisernorm’. Geld dat niet is
besteed aan waarvoor het bedoeld is halen we terug.
Eerlijke indicaties
Indicaties voor zorg en ondersteuning uit de Wmo gebeurt door een zorgverlener, onafhankelijk van de
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gemeente. Iedere inwoner van de gemeente heeft recht op een persoonlijke beoordeling van de
noodzakelijk zorg of ondersteuning. Bij gezondheidssituaties die niet verbeteren, wordt een langere
indicatie van minimaal één jaar afgegeven. Dit geldt voor zowel de Wmo als jeugdzorg. Kortdurende
indicaties kosten de inwoner onnodig veel extra energie en de gemeente onnodig veel tijd en geld.
Mantelzorgers ondersteunen
We ondersteunen mantelzorgers en bieden meer mogelijkheden voor ‘respijtzorg’, zodat mantelzorgers
op adem kunnen komen. Mantelzorg mag nooit een vervanging worden van professionele zorg maar
wordt extra gewaardeerd als waardevolle aanvulling op de zorg. Voor mantelzorgers komt er
ondersteuning in de buurt. Ze worden in contact gebracht met andere mantelzorgers, hulpinstanties en
andere organisaties om hun leven als mantelzorger te kunnen ondersteunen.
Een gemeentelijke verzekering zonder eigen risico en met mondzorg
Er bestaat een boete van € 385,- op ziek zijn: het eigen risico. De zorg is veel te bureaucratisch. En aan
de marketing van zorgverzekeraars en het jaarlijkse overstapcircus worden miljarden verspild. De
kwaliteit gaat omlaag, de kosten omhoog. Dat moet anders. Daarom willen wij een Nationaal
ZorgFonds, zonder eigen risico en met mondzorg. Zolang het Nationaal ZorgFonds er nog niet is breiden
we in Arnhem de gemeentelijke zorgverzekering uit voor mensen met een laag inkomen. Iedereen met
een inkomen tot 130% kan zonder extra kosten een collectieve aanvullende verzekering afsluiten
zonder eigen risico en waarin goede tandverzorging is gedekt.
Zorgbuurthuis
We willen Zorgbuurthuizen in Arnhem, zodat mensen oud kunnen worden in hun eigen buurt. De
gemeente zet zich in om samen met woningcorporaties en zorgaanbieders Zorgbuurthuizen op te
zetten, toegankelijk voor ouderen, ongeacht hoeveel geld zij hebben. In deze Zorgbuurthuizen kunnen
ouderen samen wonen, ook als de een zorg nodig heeft en de ander niet. Geen gedwongen scheiding
door zorg. Het Zorgbuurthuis heeft vaste vertrouwde gezichten en is in de vertrouwde buurt. Het
Zorgbuurthuis heeft een buurtfunctie. Ouderen kunnen er terecht voor een gezamenlijke maaltijd en
voor activiteiten en sociaal contact.
Jeugdtandarts
Er is goede preventieve tandzorg in Arnhem voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen
niet naar de tandarts gaan. De gemeente zorgt ervoor dat dit goed wordt geregeld, in samenwerking
met scholen en ouders.
Aanpakken van sociaaleconomische gezondheidsverschillen
Uit onderzoek blijkt dat er grote gezondheidsverschillen tussen wijken bestaan. Het maakt uit waar
jouw wieg staat in Arnhem hoe lang je leeft, en hoe gezond je bent. De gemeente maakt het verkleinen
van de sociaaleconomische gezondheidsverschillen tot één van haar kerntaken. Hier moet zorg en
ondersteuning op gericht zijn, maar ook de fysieke leefomgeving, zoals het onderhoud aan woningen,
sport en recreatie mogelijkheden in de buurt. In wijken en buurten waar de leefomstandigheden slecht
zijn, worden direct maatregelen genomen om deze omstandigheden te verbeteren. Mensen worden
geholpen bij een gezondere levensstijl. Leefstijl coaching hoort voor iedereen bereikbaar te zijn en niet
slechts voor de mensen die het kunnen betalen. Bewezen interventies worden uitgebouwd. Naast
Malburgen en Klarendal verdient ook Presikhaaf een beweegcentrum waar de wijk trots op kan zijn.
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VII.

Een sportief Arnhem
We investeren in een sportief Arnhem. Dat doen we door:
In elke buurt fijn buitenspelen voor kinderen
Steeds minder kinderen spelen buiten, 15% van de kinderen speelt zelfs helemaal nooit buiten. Bijna de
helft van de Nederlandse kinderen van nul tot 12 jaar voldoet nu niet aan de beweegrichtlijn om
dagelijks tenminste 60 minuten te bewegen. Sinds het ontstaan van de coronapandemie zijn veel
kinderen nog minder gaan bewegen. Daarom investeren we in onze kinderen zodat zij de ruimte
hebben om buiten te kunnen spelen en bewegen en zich goed kunnen ontwikkelen. Kinderen met een
beperking moeten in Arnhem ook volop naar de speeltuin kunnen. Kinderen worden actief betrokken
bij het inrichten van speelplekken, zodat het voor hen uitdagend en aantrekkelijk is.
Sport in de buurt
Het is belangrijk dat mensen kunnen sporten in hun eigen wijk. Niet in elke wijk lukt het om
sportverenigingen op een goede manier vorm te geven en te behouden. Dit speelt bijvoorbeeld in het
voetbal. Veel voetballertjes spelen bij verenigingen buiten de wijk, en hun ouders doen daar
vrijwilligerswerk. De voetbalverenigingen in de wijk zitten daardoor in een neerwaartse spiraal. Deze
spiraal doorbreken we door voetbalvereniging te ondersteunen in het versterken van hun kader, en
door te investeren in ledenbinding in de wijk. Ook wordt per sportvereniging gekeken of extra
ondersteuning nodig is zodat daar in geïnvesteerd kan worden. De gemeente investeert in
gehandicaptensport en ook in de beschikbaarheid en toegankelijkheid van accommodaties en
voorzieningen voor mensen met een beperking in alle wijken.
Arnhem sportstad
Arnhem blijft als Europese Sportstad investeren in de sport. Sport in de openbare ruimte, aangepast
sporten, gezonde leefstijl, (x-fittt) en de ontwikkeling van vitale maatschappelijke sportverengingen zijn
daarbij belangrijk. We nodigen iedereen die sport en bewegen een warm hart toedraagt uit, samen met
de gemeente het ‘recht op sporten en bewegen’ vast te stellen en we gaan daar ook naar handelen.
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VIII.

Eerlijke volkshuisvesting in Arnhem
We investeren in eerlijke volkshuisvesting in Arnhem. Dat doen we door:
Zelf bouwen
Van onze volkshuisvesting is een woning’markt’ gemaakt. Beleggers bouwen huizen om zelf winst mee
te maken. Toch heeft de gemeente Arnhem zich voor een groot deel afhankelijk gemaakt van beleggers
om woningen te bouwen, wat vooral leidt tot de bouw van nieuwe dure huurhuizen, met hoge huren
die mensen nauwelijks kunnen betalen. Dat is nergens voor nodig. Het gemeentelijk vastgoedbedrijf,
dat nu al allerlei gebouwen bouwt voor de gemeente, gaat minimaal 5.000 woningen (om)bouwen. Niet
om winst mee te maken, maar om ervoor te zorgen dat er genoeg betaalbare huizen zijn voor
Arnhemmers om in te wonen. Dat betekent sociale huurwoningen, sociale koopwoningen, en
betaalbare huur en koopwoningen voor de Arnhemmers die net buiten de sociale huurgrens vallen. De
gemeente stopt met het verkopen van publieke grond, maar zet de grond in voor het publieke belang,
dus om huizen op te bouwen, buurten te verbeteren of groen aan te leggen. Betaalbaar bouwen doen
we vooral in de meest gesegregeerde wijken van Arnhem, zoals Schaarsbergen en de Hoogkamp.
Betere geïsoleerde huizen en een lagere energierekening
Eenderde van kinderen in Nederland groeit op in een ongezond huis, met lekkage, vocht of schimmel.
Dat is in Arnhem helaas niet anders. Arnhem staat op een vijfde plaats in de lijst van 15 minst duurzame
grote gemeenten, en driekwart van de woningen in Arnhem zijn verre van duurzaam met een
energielabel van C of lager. Ondanks lage energielabels, schimmel op de muren, en kinderen met
ademhalingsproblemen, knappen verhuurders niet altijd de huizen op. Ondertussen komen steeds
meer Arnhemmers in de problemen door een torenhoge energierekening die zij niet meer kunnen
betalen. Zij moeten kiezen tussen de verwarming aan of eten, en worden extra gedupeerd doordat zij in
een slecht huis wonen.
De SP heeft de afgelopen jaren in Arnhem actie gevoerd met groepen huurders om hun huizen te
verbeteren. De energietransitie, en ook de aanpak van energiearmoede begint bij het aanpakken van
de slechte huizen. Er komt een deltaplan voor slechte huizen, voor huurhuizen en voor de mensen met
koopwoningen die het niet zelf kunnen betalen. Per jaar worden minimaal 5.000 slechte huizen
geïsoleerd en verbeterd, totdat alle slechte huizen in Arnhem zijn aangepakt. Daarmee gaat de
energierekening omlaag en pakken we energiearmoede aan, halen we concrete winst voor het klimaat
door energiebesparing en zorgen we dat iedereen gezond en duurzaam kan wonen in Arnhem.
Betaalbare huren
In 10 jaar Rutte verdwenen ruim 100.000 sociale huurwoningen en stegen de huren met maar liefst 35
procent. In Arnhem zorgen we dat de huren omlaag gaan, door goede afspraken te maken met de
woningcorporaties en huisjesmelkers die torenhoge huren vragen aan te pakken. De gemeente start
een meldpunt voor huurders waar zij terecht kunnen met klachten over hun verhuurder, over
bijvoorbeeld de hoogte van de huur of slecht onderhoud. Vanuit de gemeente komt indien nodig een
check of de verhuurder de regels voor bijvoorbeeld goed onderhoud en de hoogte van de huur naleeft.
Camping Arnhem wordt nieuwe woonbuurt
De afgelopen jaren woonden er honderden mensen, ook tientallen kinderen, permanent op camping
Arnhem. Zij betalen hoge maandhuren aan de campingeigenaar voor een stacaravan, zonder
huursubsidie of huurbescherming. Velen van hen zijn door de gemeente doorverwezen om te gaan
wonen op de camping, en ingeschreven door de gemeente daar. Deze situatie kan niet voortbestaan.
Wij doeken deze camping op en maken van de camping een woonbuurt met normale huizen, als daar
toch al wordt gewoond. De huidige groep vaste campingbewoners wordt geherhuisvest in een
fatsoenlijke woning met bijbehorende rechten. Dat kan op deze locatie zijn of ergens anders. De
honderden vakantiehuisjes vervangen we door minimaal een zelfde aantal woningen.

14

Aanpak huisjesmelkers en beleggers
Iedereen verdient een huis om trots op te zijn, met een fatsoenlijke huurprijs. Nog teveel mensen
betalen teveel huur voor een slecht, onveilig of ongezond huis. Huisjesmelkers moeten daarom harder
aangepakt worden. Dit kan onder andere uitgevoerd worden door een bijzondere opdracht en
ondersteuning te geven aan het huurdershuis. Er komt een einde aan het opkopen van huizen door
beleggers waarmee de prijzen van huizen en de huren daarvan omhoog worden geduwd. De
opkoopbescherming en zelfbewoonplicht wordt in heel Arnhem ingevoerd.
Behoud betaalbare huizen
De sloop en verkoop van corporatiewoningen leggen we aan banden. Verkoop van corporatiewoningen
mag alleen aan de zittende huurder, met een terugkoopgarantie is van de corporatie. Leegstand is
zonde. Daarom stimuleren we het hergebruik van panden of het wonen boven winkels. Panden die lang
leeg staan moeten alsnog worden bewoond.
Genoeg woningen voor ouderen en voor mensen met een beperking
Steeds meer ouderen en mensen met een beperking hebben moeite om een geschikte en betaalbare
huurwoning te vinden. Wij willen dat deze groepen meer keuzevrijheid krijgen om te (blijven) wonen
waar ze graag wonen, door woningen en de woonomgeving levensloopbestendig te maken.
Gemeentelijke gebouwen moeten altijd toegankelijk zijn voor mensen met een beperking.
Zeggenschap voor huurders
Bij woningcorporaties moet de menselijke maat gelden. De SP is voorstander van de herinvoering van
de verenigingsstructuur bij de woningcorporaties, waarbij de ledenvergadering het hoogste orgaan is.
De huurders moeten meer te zeggen krijgen over het huurbeleid. Bij sloopt en renovatie houden
huurders zeggenschap over het besluit, en huurders krijgen zeggenschap over plannen voor de verkoop
van hun woningen.
Eerlijke verdeling van lasten
We herverdelen de lasten waardoor in de verdeling lasten op gebruik afnemen maar de lasten op bezit
toenemen. Dit doen we door de gebruikerslasten van woningen te verlagen en de eigenaarslasten te
verhogen. Voor woningeigenaren heeft dit netto geen effect, maar daarmee ontmoedigen we wel
leegstand van bedrijfspanden en speculatie op de woningmarkt. Zo stimuleren we dat woningen
gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn: om in te wonen.
Opvang daklozen en voorkomen dakloosheid
De gemeente wordt verantwoordelijk voor een vangnet van voorzieningen voor de opvang van dak- en
thuislozen en begeleide woonplekken. Huisuitzettingen worden zoveel mogelijk voorkomen. Soms
verliezen mensen hun huis, terwijl dat helemaal niet hoeft als zij een beetje ondersteund zouden
worden om problemen op te lossen. Als je eenmaal dakloos bent heeft dat grote gevolgen voor je leven
en je toekomst. Daarom moeten we inzetten om dakloosheid te voorkomen en mensen te helpen om
hun leven weer op de rit te krijgen. De telkens terugkerende discussie over opvang voor daklozen in de
winter stopt, er moet altijd fatsoenlijke en menselijke opvang zijn voor mensen die dat nodig hebben.
Via prestatieafspraken met de woningcorporaties wordt geregeld dat (wanneer dat verantwoord is)
mensen doorstromen naar een vorm van zelfstandig wonen, zo nodig met begeleiding.
Duurzame energie
De energietransitie, en de meeste klimaatwinst, begint met het besparen van energie door het
opknappen van de huizen die het slechtst geïsoleerd zijn. Het opwekken van duurzame energie die
nodig is in Arnhem halen we uit de zon. Uit onderzoek blijkt dat ruim 92% van de energie die
huishoudens nu verbruiken opgewekt kan worden als we op alle geschikte daken zonnepanelen leggen.
In Arnhem komt daarom een ambitieus klimaatplan om op zoveel mogelijk geschikte daken
zonnepanelen te leggen. Deze panelen worden onderdeel van een nieuwe gemeentelijke
energievoorziening. Het monopolie op het warmtenet wordt afgeschaft. Hiermee krijgen huishoudens
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zeggenschap over de energievoorziening, daalt de energierekening en pakken we ook energiearmoede
aan. De biomassacentrale van multinational Veolia op de Kleefse Waard gaat sluiten. Dit is op geen
enkele manier duurzame energie en bezorgd bovendien overlast aan de omgeving. Het opwekken van
windenergie kan het beste op zee, niet in Arnhem op land. In Arnhem gebruiken we de zon.
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IX.

Goede verbinding en bereikbaarheid in Arnhem
Goed openbaar vervoer
Goed openbaar vervoer is van groot belang voor de leefbaarheid in Arnhem. Een goede busverbinding
zorgt ervoor dat mensen de auto laten staan, dat mensen zonder alternatief vervoer niet
noodgedwongen thuis zitten of afhankelijk worden van anderen. In elke buurt moet een bushalte
dichtbij zijn en minimaal twee keer per uur een bus rijden. Dan wordt de bus een écht volwaardig en
betrouwbaar alternatief. Voor jongeren (12-) en ouderen (65+) wordt de bus gratis. Iedereen met een
inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kan gratis onbeperkt reizen met de bus in de daluren. Goed
openbaar vervoer voorkomt ook dat het centrum nog verder dichtslibt met auto’s. Er wordt ingezet op
betere aansluiting van autoverkeer met het openbaar vervoer. Op de trajecten waar de bussen overvol
zijn wordt het aantal bussen verhoogd, zodat iedereen op een goede manier met de bus mee kan.
Investeringen fietsinfrastructuur
Fietsen is gezond, goedkoop en schoon. Fietsen wordt zoveel mogelijk gestimuleerd. Arnhem wil de
fietsstad van Nederland worden. Bereikbaarheid per fiets wordt optimaal door een fietsstadsring, waar
je kunt doorfietsen in je eigen tempo, zonder hinder van autoverkeer. Daarbij wordt als voorbeeld
gekeken naar de Nordbahntrasse en de Ertzbahntrasse. Ook wordt de veiligheid en de zichtbaarheid
van de fietspaden verbeterd. Er komt een doorgaande groene fiets- en wandelverbinding tussen de
Arnhemse parken Lingezegen, Stadsblokken Meinerswijk, park Sonsbeek en de Hoge Veluwe.
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X.

Lasten eerlijk verdelen in Arnhem
Een eerlijk afvalbeleid
Het afvalbeleid in Arnhem is een drama geworden. Doordat het stadsbestuur de containers sloten, de
openingen verkleinden en Arnhemmer per afvalzak lieten betalen trad een enorme vervuiling op in de
wijken. Afval kwam naast de containers te liggen of kwam in de natuur terecht. De echte vervuilers,
namelijk de producenten die verdienen aan maken en verkopen van afval, en daarna weer verdienen
op het verwerken van het afval, kregen geen enkele motivatie om minder afval te produceren. Dit
afvalbeleid is teruggedraaid. Het is tijd voor een eerlijk afvalbeleid in Arnhem, dat beter is voor het
milieu, mensen en de portemonnee.
Er komt nascheiding van afval in Arnhem. Tegenwoordig kunnen machines veel beter afval scheiden
dan mensen. Dat vinden niet alleen wij, maar daar is ook veel wetenschappelijk onderzoek naar
gedaan. Bij nascheiding kan plastic bijvoorbeeld gewoon bij het restafval, in een container, en wordt
het achteraf gescheiden. Onderzoek laat zien dat dat goedkoper is en er beter wordt gescheiden,
waardoor er meer plastic gerecycled kan worden.
Arnhems plastic goed verwerken
We gaan ons plastic volgen en op een groene manier lokaal recyclen. We weten dat er nog steeds
Nederlands plastic verdwijnt in de oceanen of wordt gebracht naar ontwikkelingslanden. We weten ook
dat een deel van het Arnhems plastic wordt verbrand. Maar het is niet bekend waar de rest van het
Arnhems plastic naartoe gaat. Dat moeten we weten. In plaats van ons plastic het naar Rotterdam te
brengen om te verwerken, te verkopen of te verschepen, willen we verwerken van Arnhems plastic
lokaal mogelijk maken. Dat is goed voor het milieu en voor de werkgelegenheid in Arnhem.
Een eerlijke afvalbelasting
Producenten van afval geven we een reden om minder afval te gaan produceren en te verkopen aan
Arnhemmers. Dat doen we door de lasten eerlijker te verdelen. De afvalstoffenbelasting voor
huishoudens wordt verminderd. De kosten voor de inzameling van afval zijn toegenomen omdat
bedrijven daarvoor hogere kosten in rekening brengen. Het bedrijfsleven verdient niet alleen aan de
inzameling, maar ook aan de verwerking van afval. Daarnaast handelen bedrijven in afval. Arnhemmers
zijn afhankelijk van bedrijven voor het doen van dagelijkse boodschappen. Bedrijven gebruiken bij de
verkoop van deze producten allerhande verpakkingsmateriaal om hun winstmarge te vergroten.
Onterecht worden mensen, de consument, als vervuiler aangemerkt, terwijl deze dat nauwelijks kan
beïnvloeden.
Wij kiezen ervoor om het bedrijfsleven mee te laten betalen voor deze kosten. Het liefst zouden wij
rechtstreeks de bedrijven die verdienen aan vervuiling belasten, maar dat staat de landelijke wetgever
niet toe. Daarom belasten wij de eigenaren van bedrijfsvastgoed in zijn algemeenheid. Dit is niet ideaal
maar wel een stuk rechtvaardiger dan het huidige systeem. Tweederde deel van de afvalstoffenheffing
wordt geïncorporeerd in de OZB. De helft daarvan gaat naar de OZB niet-woningen, de andere helft
naar de OZB-woningen. Vastgoedmagnaten gaan dan meer betalen. Huishoudens minder.
Grofvuil wordt opgehaald
Om overlast van afval te verminderen moet het mogelijk zijn om grofvuil weer thuis op te halen. De
kraakwagen komt terug.
Eerlijke lokale lasten via de rioolheffing
Het gebruikersdeel van de rioolheffing gaat naar het eigenarendeel. Dit is logischer, omdat een woning
zonder rioolaansluiting immers minder waard is. Huurders betalen door deze maatregel minder lokale
lasten. Ondernemers die geen eigen pand bezitten, betalen door deze maatregel ook minder lokale
lasten. Voor eigenaren van koopwoningen en ondernemers die vanuit hun eigen pand ondernemen
pakt deze maatregel neutraal uit. Zij zijn immers gebruiker en eigenaar tegelijkertijd. Vastgoedpartijen
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gaan als gevolg van deze maatregel meer lokale lasten betalen.
Het rijke Rozendaal betaalt mee
De gemeente Rozendaal functioneert op dit moment praktisch als een belastingparadijs voor rijke
inwoners die gebruik maken van de voorzieningen in de gemeente Arnhem. Wij stellen voor dat de
gemeente Rozendaal hiervoor jaarlijks de gemeente Arnhem gaat compenseren.
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