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Inleiding

Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem voor de periode
2014-2018. D66 wil een stad die klaar is voor de toekomst. Onze
speerpunten zijn daarom opnieuw: onderwijs, werk en duurzaamheid.
In 2010 kreeg D66 van u vier zetels. Daar zijn we erg
blij mee. Mede daardoor is er nu geld om slechte
schoolgebouwen op te knappen, krijgt iedere school
een conciërge, mogen de winkels elke zondag open,
heeft de horeca vrije sluitingstijden, is er gestopt met
spioneren door drones boven de stad, bleef theater ’t
Hof behouden en zijn de Arnhemse coffeeshops toegankelijk zonder wietpas. Maar D66 wil meer.

D66 kiest voor onderwijs
Onderwijs is voor D66 opnieuw het belangrijkste
punt. Ook tijdens de crisis wil D66 hier méér geld
aan uitgeven. De hoge schooluitval onder MBOscholieren in Arnhem moet enorm omlaag. D66 wil
doorgaan met de aanpak van laaggeletterdheid, wil
schoolgebouwen in goede staat brengen en niet op de
bibliotheek bezuinigen.

D66 kiest voor werk
Het is crisis. Mensen maken zich op dit moment zorgen over hun werk. Arnhem slaagt er niet goed in
mensen aan het werk te helpen. De aanpak van de
(jeugd-)werkloosheid is daarom het belangrijkst.
Bedrijven moeten naar Arnhem gelokt worden en
ondernemers moeten meer vrijheid en ruimte krijgen. Dat zorgt voor banen. Ook wil D66 helpen bij
het vinden van een goede stageplaats.

D66 kiest voor duurzaamheid
D66 wil Arnhem nog groener en duurzamer maken.
Dan profiteren onze kinderen en kleinkinderen
straks ook van al het moois in onze stad. D66 wil het
succes van ‘energiestad’ Arnhem uitbreiden, meer
woningen isoleren en fietsen en openbaar vervoer
stimuleren.
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Dit programma bevat onze inzet voor de komende
raadsperiode. Dat is natuurlijk veel breder dan alleen
de drie speerpunten. In alle dertien hoofdstukken,
van cultuur tot zorg en van verkeer tot veiligheid,
ademt ons programma de ambitie om Arnhem vooruit te helpen. Arnhem klaar te maken voor de toekomst.
D66 wil vooruit. Ook na 19 maart 2014. Wij blijven
werken aan onderwijs, banen en duurzaamheid. Voor
nu, maar vooral voor de toekomst. Dat wilt u toch
ook?
Meer weten? Kijk op www.d66arnhem.nl
Hans Giesing
Lijsttrekker D66 Arnhem

Transparant en toegankelijk bestuur

Transparant
toegankelijk
bestuur
Transparant en toegankelijk bestuur
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Inwoners centraal
De juiste schaal
Respect voor uw privacy

D66 wil zoveel mogelijk ruimte geven aan initiatieven van de inwoners.
Zij zijn meestal heel goed in staat om hun zaken zelf te regelen. D66
staat voor een transparante en toegankelijke politiek. Voor een bestuur
dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en verantwoording aflegt.
D66 neemt de Arnhemmer serieus. Voor D66 begint
besturen niet bij de gemeente, maar bij de Arnhemmer. De gemeente is er voor de Arnhemmers en niet
andersom. D66 ziet graag dat mensen verantwoordelijkheid nemen voor hun leefomgeving. Voor maatschappelijke initiatieven moeten bestuurders ruimte
durven maken. Vertrouwen in de burger is voor D66
een leidend principe.

Inwoners centraal
Zoveel mensen, zoveel wensen. In de politiek worden
keuzes gemaakt en hierbij kan niet altijd iedereen
tevreden worden gesteld. Tegelijkertijd is draagvlak
in de samenleving voor D66 erg belangrijk. Daarom
bedrijft D66 politiek waarbij de inwoners centraal
staan en waarin goed wordt gecommuniceerd.
Onze democratie kan en moet verbeterd worden, ook
op lokaal niveau. Referenda zijn hierbij een noodrem
voor de inwoners. Dat de gemeenteraad de afgelopen
raadsperiode haar referendumverordening serieus
nam, is dan ook een groot goed.

De juiste schaal
D66 vindt dat het bestuur moet aansluiten op de
schaal van de maatschappelijke vraagstukken. Dat
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betekent ook verder denken dan de grens en schaalgrootte van de gemeente. Voor D66 is de democratische legitimatie van samenwerkingsverbanden erg
belangrijk.

Respect voor uw privacy
D66 vindt dat de overheid zich zo weinig mogelijk
moet bemoeien met de persoonlijke levenssfeer. De
privacy van burgers komt steeds meer onder druk te
staan, mede als gevolg van een overheid die steeds
meer informatie verzamelt.

D66 wil >
>

dat inwoners goed worden geïnformeerd over
ingrijpende veranderingen in hun leefomgeving.
De gemeente moet naar haar inwoners luisteren
en ze serieus nemen.

>

actief communiceren met alle betrokken inwoners, bijvoorbeeld via burgerpeilingen.

>

integriteit van bestuur en ambtenaren hoog op
de agenda houden.

>

de controle van de samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen door de gemeenteraad versterken, door het afschaffen van de stadsregioraad.

Transparant en toegankelijk bestuur

>

bij voldoende handtekeningen automatisch een
referendum, met een lager of geen opkomstpercentage.

>

wijkplatforms zeggenschap geven over het gemeentelijk onderhoudsbudget voor hun wijk.

>

burgerinitiatieven met een breed draagvlak onder de bevolking steunen.

>

meer vertrouwen in inwoners en ondernemers
en minder bureaucratie en regeldruk.

>

de gemeentebalie waar mogelijk vervangen door
dienstverlening via internet.

>

een wethouder die verantwoordelijk wordt voor
de bescherming van de privacy.

>

geen uitbreiding van het cameratoezicht en geen
inzet van drones.

>

geen onbeperkte opslag van kentekens.

>

het meldpunt van de gemeente zichtbaar maken
in de stad.
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Financiën
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Financiën op orde

>
>

Toekomstgericht bezuinigen
Eerlijker belasten

De gemeente moet niet meer geld uitgeven dan er binnen komt. Dat
doet u thuis immers ook niet. D66 staat voor een gemeente die moeilijke keuzes niet voor zich uitschuift. Het verder op orde brengen en
houden van het huishoudboekje van de gemeente is een belangrijk punt,
ook voor de komende bestuursperiode.
D66 staat voor een solide en degelijk financieel beleid. Om de crisis te boven te komen, moeten mensen
weer vertrouwen krijgen. De belastingen verhogen,
zeker voor inwoners die van het minimum rond moeten komen, wil D66 vermijden.

Toekomstgericht bezuinigen
Verdere bezuinigingen op de uitgaven van de gemeente zijn onvermijdelijk. Dit maakt kiezen noodzakelijk. D66 zal zich bij deze keuzes laten leiden
door haar vernieuwingsagenda, waarbij D66 onderwijs, economie, cultuur en duurzaamheid ontziet.
Aan onderwijs wil D66 zelfs méér geld uitgeven. Dat
betekent natuurlijk niet dat er op deze terreinen helemaal niet bespaard kan worden. Waar het efficiënter kan, doen we dat.
Op alle andere beleidsterreinen zijn wat D66 betreft
bezuinigingen aanvaardbaar. Er zal vaker een beroep
worden gedaan op de creativiteit en het eigen initiatief van de inwoners. Iedereen zal wat van de bezuinigingen merken. Uiteraard worden de meest kwetsbare mensen niet aan hun lot over gelaten. Voor wie
het echt nodig heeft, biedt D66 een stevig vangnet.

Eerlijker belasten
Naast het belonen van prestaties, vindt D66 dat je
welvaart moet delen. D66 vindt dan ook dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen,
maar wel eerlijk en transparant. D66 wil oneigenlijke

9

constructies, zoals de verborgen inkomenspolitiek via
de lokale lasten, terugdringen. Een eerlijke afvalstoffenheffing volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’
is beter voor het milieu.

D66 wil >
>

bij verdere bezuinigingen onderwijs, economie,
duurzaamheid en cultuur ontzien.

>

verdere bezuinigingen invullen in goed overleg
met inwoners, ondernemers, verenigingen en
maatschappelijke organisaties.

>

de geplande stijging van de rioolheffing (voor
decennia achterstallig onderhoud) compenseren
door evenredige verlaging van de OZB.

>

belastingverhoging en lastenverzwaring waar
mogelijk vermijden.

>

het budget voor kwijtschelding van belastingen
omvormen tot een budget voor gerichte armoedebestrijding.

>

schrappen van de precario- en toeristenbelasting.

>

een eenvoudiger aanslagbiljet gemeentebelasting.

>

de afvalstoffenheffing kostendekkend maken,
niet verstoppen in de OZB en innen op basis van
het principe ‘de vervuiler betaalt’.
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10
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>
>
>
>
>
>
>

Leerrecht vanaf 2,5
Onderwijs is maatwerk
Schooluitval bestrijden
Veilig op en naar school
Aansluiting arbeidsmarkt
Aanpak laaggeletterdheid
Bibliotheek behouden
Studentenstad

Goed onderwijs is de basis voor een samenleving waarin iedereen de
kans krijgt het beste uit zichzelf te halen. Alle Arnhemmers moeten de
mogelijkheid hebben zich te ontplooien. Het stimuleren van een ‘leven
lang leren’, door een breed onderwijsaanbod, blijft topprioriteit. Ook in
een tijd van bezuinigingen, wil D66 hier méér geld aan uitgeven.
Door onderwijs kunnen mensen het beste uit zichzelf
halen. Het draagt bij aan kennis, maar zorgt ook voor
zelfbewuste en zelfredzame burgers. Ieder mens heeft
verschillende talenten en capaciteiten. D66 wil startverschillen minimaliseren en talentontwikkeling optimaliseren.

Leerrecht vanaf 2,5
Wat D66 betreft, hebben kinderen een leerrecht vanaf 2,5 jaar. Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten worden geïntegreerd. D66 is voor Integrale Kindcentra met daarin kinderopvang, voor- en vroeg-

11

schoolse educatie, buitenschoolse opvang, sport en
cultuur. Door dit brede aanbod kan de school beter
inspelen op individuele behoeften van kinderen, talenten stimuleren en eventuele achterstanden tijdig
signaleren en wegwerken.

Onderwijs is maatwerk
Voor alle kinderen wil D66 zoveel mogelijk maatwerk
leveren. Extra aanbod om te werken aan
(taal)achterstanden of juist excellentie zoals hoogbegaafdheid moeten binnen onderwijsprogramma’s een
plaats krijgen. Door samen te werken is het mogelijk
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om schaalvoordelen te realiseren in de bedrijfsvoering die ten goede komen aan het onderwijs.

Schooluitval bestrijden
De uitval van leerlingen in het voortgezet onderwijs
is in Arnhem zorgelijk hoog; zelfs boven het landelijk
gemiddelde. D66 wil dat iedere leerling de school
met een startkwalificatie verlaat, zodat hij of zij een
goede start op de arbeidsmarkt kan maken of door
kan stromen naar een vervolgopleiding.

Veilig op en naar school
Kinderen moeten op school veilig kunnen zijn. Pesten, verkeersonveilige omgevingen, loverboys bij
schoolpleinen, drugs, en dergelijke horen daar niet
thuis. D66 wil maatregelen nemen om de veiligheid
te garanderen. De afgelopen raadsperiode heeft D66
ervoor gezorgd dat iedere school tenminste één conciërge krijgt. Deze zorgt ervoor dat de school veilig en
schoon is en dat de leerlingen bekend zijn.
De huisvesting van basisscholen heeft onze bijzondere aandacht. De overdracht van verantwoordelijkheid
hiervoor van de gemeente naar de schoolbesturen in
2015, moet in goed overleg gebeuren. De exploitatielasten van gebouwen mogen de onderwijskwaliteit
niet in gevaar brengen. Waar nodig blijven we inzetten op vernieuwing van schoolgebouwen; een goed
gebouw is immers een voorwaarde voor goed onderwijs.

lier of het voorlezen van hun kinderen. D66 heeft
zich de afgelopen raadsperiode sterk gemaakt voor de
aanpak van laaggeletterdheid en zal dat blijven doen.
Het begin is er, nu moet er worden doorgepakt.

Bibliotheek behouden
Onderwijs en de bibliotheek zijn voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bibliotheek heeft
met de komst van het Rozet een goede behuizing
gekregen. D66 ziet graag dat de bibliotheek zich verder ontwikkelt tot een studiecentrum in het hart van
de stad dat van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
gebruikt wordt door studenten, scholieren en andere
geïnteresseerden van jong tot oud. Een plek waar niet
alleen kennis kan worden vergaard, maar waar ook
informatie over de mogelijkheden van al het onderwijs in Arnhem en studiefinanciering te vinden is.

Studentenstad
Arnhem is een bruisende en aantrekkelijke studentenstad en moet zich ook meer hierop profileren.
Uitbreiding van de Arnhem Studentenkaart, aandacht voor studentenhuisvesting en een bruisend
cultureel- en uitgaansleven zijn hierbij belangrijke
punten.

D66 wil >
>

alle peuters vanaf 2,5 jaar leerrecht geven.

>

een toereikend budget voor Onderwijs Achterstandsbeleid cq Vroeg en – Voorschoolse Educatie zodat kinderen niet met een achterstand aan
het primair onderwijs beginnen.

>

op elke school in Arnhem een conciërge.

>

de onderwijsinstelling voor hoogbegaafde kinderen in de regio handhaven.

>

de vernieuwing van de huisvesting voor het speciaal onderwijs doorzetten.

>

schooluitval terugbrengen tot onder het landelijk
gemiddelde. Jongeren die toch uitvallen zo snel
mogelijk (ook in de loop van het jaar) in een
schooltraject of een schoolwerktraject plaatsen.
Hierbij moet er extra aandacht zijn voor de hoge
uitval onder allochtone jongeren.

>

afschaffing van het door de gemeente bekostigde
leerlingenvervoer naar en van scholen met een
godsdienstige grondslag.

>

laaggeletterdheid terugbrengen door het actief
aanbieden van volwassenenonderwijs.

>

aanpak van laaggeletterdheid bij Formulierenbrigade en sociaal spreekuur.

Aansluiting arbeidsmarkt
Goed onderwijs is niet alleen nodig voor het snel vinden van passend werk, maar ook voor een langdurige
goede loopbaan. Voor D66 is het daarom van groot
belang dat opleiding en vraag op de arbeidsmarkt
goed op elkaar aansluiten.
Het verzorgen van voldoende stagemogelijkheden
(ook bij de gemeente zelf) en goede begeleiding is
essentieel. Waar nodig dient de gemeente hierin te
bemiddelen en partijen op hun verantwoordelijkheden aan te spreken.

Aanpak laaggeletterdheid
Het aanpakken van laaggeletterdheid verdient meer
prioriteit. Arnhem scoort nu hoger dan het landelijk
gemiddelde qua analfabetisme. Ruim één op de acht
Arnhemmers heeft moeite met lezen en schrijven.
Deze mensen hebben bijvoorbeeld moeite met het
lezen van kassabonnen, het invullen van een formu-
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Opgroeien en leren

>

uitwisselingsprogramma’s met het buitenland en
tweetalig onderwijs in het kader van internationalisering en het bevorderen van de kenniseconomie.

>

nieuwe huisvesting voor de Arnhem International School.

>

meer activiteiten die Arnhem als aantrekkelijke
studentenstad in de markt zetten.

>

uitbreiding van de Arnhem Studentenkaart met
kortingen op voorzieningen die voor studenten
van belang zijn.

>

meer hoogwaardige studentenhuisvesting in en
rond het centrum.

>

de HAN-Campus zichtbaarder maken, bijvoorbeeld door bewegwijzering op verkeersborden.

>

eventuele nieuwe onderwijsvoorzieningen in of
nabij het stadscentrum vestigen.

>

een dependance van een universitaire instelling
in Arnhem.

>

meer stageplaatsen creëren door de verbindende
schakel te zijn tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

>

geen verdere bezuinigingen op de bibliotheek.

>

elke basisschool- en middelbare schoolleerling
automatisch een gratis lenerspas van de bibliotheek geven.

>

betere arbeidskansen door goede stages en samenwerking met het bedrijfsleven.

>

het brede en laagdrempelige onderwijsaanbod
handhaven.
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Groener en duurzamer

>
>
>
>
>

Energiebesparing
Arnhem Energiestad
Stedelijke vergroening
Innovatie stimuleren
Afval is grondstof

D66 wil Arnhem groener en duurzamer maken. De gemeente kan de
oorzaken van klimaatverandering niet wegnemen, maar dat betekent
niet dat er in Arnhem geen nuttige initiatieven ontplooid kunnen
worden. D66 ziet de transitie van de fossiele energievoorziening naar
nieuwe vormen van energie als een grote kans voor de lokale economie
door het verder uitbouwen van ‘energiestad’ Arnhem.
Arnhem is in 2009 uitgeroepen tot de groenste stad
van Nederland en Europa. Dit predikaat wil D66 behouden, want groen is van essentieel belang voor het
welzijn van de mensen. ‘Groen’ heeft bovendien ook
een belangrijke economische waarde.
We streven naar een integrale, duurzame benadering
van economie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer en vervoer. Deze benadering biedt kansen om de
uitstoot van CO2 en fijnstof te verminderen, de opwarming in de stad te beheersen en de biodiversiteit
te vergroten. De drie speerpunten voor een duurzamere leefomgeving zijn het bevorderen van woningisolatie, het inzetten op zonne-energie en een betere
afvalscheiding.

Energiebesparing
Energiebesparing door particulieren en bedrijven
vormt voor D66 een kernpunt en gaat vóór het win-
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nen van alternatieve energie. Besparing leidt immers
tot een lagere energierekening, nieuwe werkgelegenheid in de bouw en een beter milieu. Dat wat niet
bespaard kan worden, dient zoveel mogelijk met hernieuwbare energiebronnen opgewekt te worden. Niet
alleen door gebruik te maken van zon en wind, maar
ook door biomassa als energiebron te gebruiken (afval als grondstof).

Arnhem Energiestad
De transitie van de fossiele energievoorziening naar
nieuwe vormen van energie is een aanjager voor economische en technologische innovatie. Met bedrijven
als Nuon, Tennet en KEMA in onze gemeente zit
Arnhem op de eerste rang. D66 wil hiervan optimaal
gebruik maken, door samen met inwoners, ondernemers en onderwijs in de stad en de regio het concept ‘Arnhem Energiestad’ verder uit te bouwen.

Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2014 - 2018

Arnhem Energiestad is een belangrijke bundeling
van duurzaamheid, onderwijs en ondernemerschap.
Hierbij horen uitdagende experimenten en ambities
gericht op energiebesparing en duurzame energieproductie. Dit gaat hand in hand met bevordering
van innovatie gericht op duurzaamheid.

Stedelijke vergroening
De Arnhemse parken vormen de longen van onze
stad, en zijn tevens een uithangbord. D66 blijft ‘urban forestry’ in Arnhem op de kaart zetten. Urban
forestry is meer dan een bewust beheer van de bomen en groen in de stad. Het beschouwt bos- en
groenbeheer als essentieel onderdeel van de stadsplanning en bepaling van de stedelijke infrastructuur. Groenvoorziening moet meer zijn dan een
sluitpost bij woningbouwprojecten.

Innovatie stimuleren

D66 wil >
>

woningen energiezuinig maken, te beginnen in
de huursector en zonder lastenverhoging.

>

de mogelijkheden uitbreiden om duurzame investeringen in woningen voor te financieren, zoals de duurzaamheidslening.

>

dat de gemeente inwoners actief informeert over
de mogelijkheden die, vaak met een relatief kleine investering, kunnen leiden tot forse besparingen.

>

nieuwe initiatieven van inwoners op het vlak van
collectieve isolatie en energie opwekking ondersteunen.

>

groene gevels en – daken of zonnepanelen op
alle overheidsgebouwen.

>

straatverlichting waar mogelijk vervangen door
LED-verlichting.

>

In en rond Arnhem zijn er veel onderwijs- en onderzoeksinstellingen die zich bezig houden met duurzaamheid. D66 wil dat de gemeente meer gaat samenwerken met deze instellingen, zodat er meer toegepast onderzoek, innovatie en projecten komen in
het belang van Arnhem.

windenergie binnen de grenzen van Arnhem
mogelijk maken wanneer dit na onderzoek en bij
voldoende draagvlak mogelijk is gebleken.

>

het convenant ‘Energie made in Arnhem’ met
meer dan 100 bedrijven verder uitbouwen.

>

proeftuinen en onderzoek en ontwikkeling op
het gebied van energie in Arnhem stimuleren.

Afval is grondstof

>

samen met regionale partners (waaronder de
provincie) stimulering- en garantiefondsen mogelijk maken.

>

meer laadpunten voor elektrische auto’s.

>

uitbreiding van het trolleynetwerk.

>

afvalscheiding stimuleren door herbruikbare
afvalstromen gratis op te halen.

>

het milieurendement van maatregelen en beleidsvoornemens inzichtelijker maken in de gemeentelijke Klimaatnota.

>

inzetten op die terreinen waar relatief veel milieuwinst is te behalen, zoals op ‘duurzaam bouwen’.

>

dat de gemeente het goede voorbeeld geeft en bij
haar aanbestedingen strenge milieueisen stelt.

>

behoud van beide stadsboerderijen (Rijkerswoerd en Presikhaaf) voor laagdrempelige natuur- en milieueducatie.

>

pluktuinen op of bij alle (basis)schoolpleinen,
waar kinderen en ouders gezond fruit van de
boom kunnen plukken.

>

een bijenkast in ieder Arnhems park.

Afval is een grondstof die nog veel te vaak verloren
gaat. Bewoners en ondernemers moeten meer geprikkeld worden om afval beter te scheiden zodat
restafval wordt verminderd. Uitgangspunt voor de
aanpak van het restafval is het principe ‘de vervuiler
betaalt’.
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>
>
>
>

Citymarketing
Bloeiende binnenstad
Wijkeconomie
Kennis en diensten

Investeren in de toekomst betekent investeren in lokale economie. De
(jeugd-)werkloosheid loopt op, het aantal uitkeringen stijgt, winkels en
kantoren staan steeds vaker leeg. Ook in Arnhem zijn de gevolgen voor
velen merkbaar.
Het gaat al langere tijd niet goed met de economie.
Zonder durf en ondernemerschap verliest de lokale
economie aan vitaliteit. Het vertrek van de Bijenkorf
uit Arnhem moet een wake-up-call voor de binnenstad zijn. Actie is nodig!
De gemeente moet zich inspannen om van Arnhem
een echte ondernemersstad te maken. Dat gaat verder dan een open deur. Het betekent minder de regels centraal stellen, meer meedenken met initiatiefnemers en bedrijven actief verleiden om naar Arnhem te komen. D66 is voorstander van een ‘ja, tenzij’
beleid waar het gaat om regelgeving.

Citymarketing
Arnhem is een mooie stad waarin veel te genieten
valt, maar te veel mensen buiten Arnhem weten dat
nog niet. Onze stad loopt daardoor kansen mis. Goede citymarketing is daarom essentieel.
De sterke kanten van de stad, zoals het groen, de cultuur en de binnenstad, mogen nog meer gepromoot
worden. Het Nationaal Park De Hoge Veluwe, Burgers Zoo en het Openluchtmuseum als aansprekende
uithangborden, het Feestaardvarken en De Brug als
iconen en Papendal, het Modekwartier en Arnhem
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Energiestad als vlaggendragers van innovatief ondernemerschap in Arnhem. Denk ook aan succesvolle
Arnhemse evenementen zoals Free your mind, World
Statues, het Oranjefees met Koningsdag en –nacht en
Arnhem Top2000-stad. Dit soort evenementen moet
de gemeente koesteren.
Arnhem ligt strategisch tussen de Randstad en het
Ruhrgebied. Gelderland levert financieel een grote
bijdrage aan de economie, en Arnhem moet zich als
kern van deze financiële trekker profileren.

Bloeiende binnenstad
De binnenstad levert veel werkgelegenheid en inkomsten voor onze stad op. De veranderingen in het
winkellandschap gaan momenteel razendsnel. Ons
winkelhart staat onder druk. Niet alleen als gevolg
van de crisis, maar ook door de groei van het winkelen via internet en door de veranderende wensen bij
de consument. Alles moet op alles gezet worden om
onze binnenstad aantrekkelijk te houden voor inwoners en bezoekers. Daaraan kunnen culturele instanties een belangrijke bijdrage leveren. D66 is altijd
voorstander geweest van het zo veel mogelijk vrijgeven van de koopzondagen.

Lokale economie in beweging

Er moet meer focus komen in het vestigingsbeleid,
waarbij versterking van de bestaande kernwinkelgebieden prioriteit heeft. Het kernwinkelgebied van
Arnhem-Zuid (Kronenburg) en de binnenstad moeten geen concurrenten van elkaar worden. D66 kijkt
kritisch naar de vestiging van zogenaamde ‘weidewinkels’ en wil deze alleen toestaan als zij een aanvulling zijn op de bestaande kernwinkelgebieden.
Ook het uitgaansleven is een belangrijke bron van
werk voor onze stad. Met de vrije sluitingstijden hebben de horecaondernemers meer ruimte gekregen
om te ondernemen. Wat D66 betreft zijn de horecaondernemers verder zelf aan zet om de Korenmarkt
en andere uitgaansgebieden aantrekkelijker te maken
voor een breed publiek.

Wijkeconomie
Buurtwinkels en kleinschalige vormen van bedrijvigheid verbeteren de leefbaarheid en sociale veiligheid
in de wijken. Een sterke wijkeconomie stimuleert de
sociale cohesie. Bovendien biedt het ouderen en
minder mobielen de mogelijkheid om langer in hun
wijk te blijven wonen.

Kennis en diensten
Het investeren in het ontwikkelen en behouden van
hoogwaardige technologische kennis en creatieve
bedrijvigheid is belangrijk. Met name het hoger onderwijs (HAN, ArtEZ, Radboud Universiteit en
WUR), de Euregio Rijn-Waal, andere overheden en
al gevestigde ondernemers zijn hierin natuurlijke
partners.
Arnhem moet inspelen op de groei van de dienstensector, van het aantal ZZP’ers en van de vrijetijdseconomie. Nieuwe manieren van het combineren van
economische functies op het gebied van retail, leisure
en sport, bieden kansen.
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D66 wil >
>

Arnhem als weekendbestemming beter op de
kaart zetten, door meer samenwerking in het
aanbod (winkelaanbod, uitgaansleven, evenementen, attracties en hotelaanbod) te bieden.

>

winkeliers de vrijheid geven zelf te kiezen of ze
op elke zondag open zijn.

>

horecaondernemers de vrijheid geven zelf te
kiezen hoe laat ze sluiten.

>

betere samenwerking van de gemeente met
Duitsland, het bedrijfsleven, kennisinstellingen
en andere overheden zoals de provincie.

>

de ‘Bedrijven Kontakt Dagen’ in stand houden en
actief promoten, ook over de grens heen.

>

ondernemers zoveel mogelijk faciliteren, door
actieve acquisitie van winkels en bedrijven die in
Arnhem willen investeren en door regeldruk terug te dringen.

>

bedrijven die jarenlang goed presteren aan minder milieu- en veiligheidsinspecties onderwerpen.

>

(creatieve) ondernemers meer ruimte geven om
wonen en werken aan huis te combineren.

>

ruimte bieden voor Decathlon, mits de winkeliers in het centrum er niet onaanvaardbaar onder lijden.

>

kansen voor jongeren op de arbeidsmarkt vergroten door meer aandacht aan grensoverschrijdende initiatieven (zoals Euregio-JobRobotor) te
geven.

>

geen extra doorgang van het Centraal Station
naar de Korenmarkt, zeker niet als dat uit publiek geld bekostigd moet worden.

>

meer ruimte voor evenementen in Arnhem, er
moet vaker een vergunning kunnen worden afgegeven.

>

de bouw van een multifunctionele muziekaccommodatie (1200/2000 zit-/staplaatsen) in
aansluiting op Musis.

>

het evenement World Living Statues Festival
voor Arnhem behouden.

Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2014 - 2018
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En weer opstaan

>
>
>

Armoedebestrijding
Werk mogelijk maken
Meer dan een label

D66 streeft naar een harmonieuze samenleving. Een samenleving
waarin mensen zich optimaal kunnen ontplooien, prestaties worden
beloond en welvaart wordt gedeeld. Wie struikelt, wordt op de been
geholpen. Wie hulp nodig heeft kan bij D66 rekenen op de noodzakelijke steun in de rug. Niemand heeft immers het geluk dat alles vanzelf
gaat in het leven.
D66 vindt een stevig sociaal vangnet erg belangrijk.
We willen graag dat mensen uit het dal weer de weg
omhoog weten te vinden door middel van een goede
ladder.

Armoedebestrijding
Wie niet rond kan komen, door schulden of anderszins, heeft daar dagelijks last van. Het bestrijden van
armoede vindt D66 belangrijk. D66 wil dat mensen
weerbaarder worden, bijvoorbeeld door beter te leren
budgetteren, het vinden van een uitdagende baan die
zorgt voor voldoende inkomen of door scholing de
kansen op een eigen inkomen te vergroten. In de
tussentijd hoort de gemeente een steuntje in de rug
te geven.

Werk mogelijk maken
Een baan is meer dan een manier om geld te verdienen. Het geeft mensen de kans om andere mensen te
ontmoeten en biedt een eigen plek in de samenleving.
Mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk
arbeidsongeschikten vinden vaak moeilijk werk. Met
de Participatiewet krijgt de gemeente meer mogelijkheden – maar minder geld – om deze mensen te helpen weer mee te doen in de samenleving.
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Voor wie door leeftijd, gebrekkige opleiding of andere reden een langdurige afstand tot de arbeidsmarkt
dreigt, dient de gemeente een stap extra te zetten.
D66 gelooft wat dat betreft het meest in (vak)gerichte
(om)scholing.

Meer dan een label
D66 wil af van het hokjesdenken in het sociale beleid.
We moeten niet langer onderscheid maken tussen de
WSW, de Wajong of bijstand. Eén aanpak om mensen weer echt in beweging te krijgen. Hierdoor kan
Arnhem mensen die na al geruime tijd zonder baan
zitten, beter aan het werk helpen
De gemeente moet de samenwerking zoeken met het
Arnhemse en regionale bedrijfsleven om werkgelegenheid te creëren en gericht op zoek gaan naar bedrijven die bij de Arnhemse bijstandspopulatie passen. Daarbij heeft de gemeente (als grote werkgever
in Arnhem) de plicht om ruimhartig passende stageplekken aan te bieden aan afstudeerders en schoolverlaters.

Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2014 - 2018

D66 wil >
>

minder mensen afhankelijk van de sociale werkvoorziening door doorstroming naar de reguliere
arbeidsmarkt.

>

inzet loonkostensubsidie tot wettelijk minimum
loon bij plaatsing reguliere werkomgeving.

>

bijzondere bijstand gebaseerd op noodzakelijke
(daadwerkelijke) kosten.

>

de langdurigheidstoeslag op een bijstandsuitkering geleidelijk verlagen en vaker incidenteel bijzondere bijstand uitkeren.

>

handhaving van de inkomensnorm van 110%
minimumloon voor de Gelrepas.

>

meer dienstverleners en het bedrijfsleven verleiden tot het verstrekken van kortingen via de Gelrepas.

>

herinvoering van een algemene voorzieningenwijzer.

>

vrijwilligerswerk als tegenprestatie voor de bijstand, zolang dat het vinden van werk niet belemmert.

>

werken met behoud van uitkering om werkritme
op te doen als opstap naar een baan.

>

Stichting Leergeld Arnhem structureel subsidiëren.
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>
>
>
>

Zorgzame samenleving
Een andere aanpak
Jeugdzorg: het kind centraal
Ouderen betrokken

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen, niet naar wat ze
niet kunnen. Zorg moet de eigen kracht van mensen ondersteunen of
aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Dit betekent dat de rol om
ondersteuning te bieden niet altijd volledig bij de overheid ligt. D66 wil
mantelzorgers waar mogelijk tegemoet komen zodat er ruimte ontstaat
voor zelfredzame burgers die oog hebben voor elkaar.
Arnhem is traditioneel een echte zorgstad. Met Het
Dorp heeft Arnhem een landelijk aansprekende zorginstelling binnen haar gemeentegrenzen. Juist Arnhem moet laten zien dat zij het overeind houden van
de zorg voor (en participatie van) ouderen, gehandicapten en andere kwetsbare inwoners hoog in het
vaandel heeft staan. Doordat een steeds grotere
groep Nederlanders 65 jaar of ouder is, stijgt de zorgvraag en daarmee ook de kosten. Als bezuinigen in de
zorg weloverwogen gebeurt, hoeft dit niet ten koste te
gaan van de kwaliteit. Om ook voor komende generaties de toegankelijkheid van de zorg te kunnen waarborgen, moeten we kritisch kijken naar het systeem.

Zorgzame samenleving
De afgelopen jaren is er veel veranderd in de gezondheidszorg. De zorg is mede door de technologische
ontwikkeling veel beter geworden en we leven gezonder en langer. D66 is voor een zorgzame samenleving
waarin welvaart wordt gedeeld. De gemeente krijgt er
belangrijke taken bij op het vlak van jeugd, zorg en
welzijn. Al langer is de trend om zorg niet vanuit Den
Haag te organiseren maar in gemeentes zelf. D66 is
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hier erg blij mee, want dat betekent dat de zorg dichterbij de patiënt georganiseerd wordt. Een belangrijke taak waar gemeentes zorgvuldig mee om moeten
gaan.

Een andere aanpak
Extra inzet op voorlichtings- en preventieprojecten
voor de leefstijl van de jeugd betaalt zich jarenlang
terug. Een integrale aanpak door ouders, scholen en
GGD verhoogt daarbij de effectiviteit. Doordat resultaat vooral op lange termijn komt is continuïteit bij
dergelijke projecten van uiterst belang voor de effectiviteit en uitkomsten. D66 wil meer ruimte bieden
aan professionals en ziet veel kansen in gezondheidscentra die tussen huisarts en ziekenhuis zitten. Verschillende centra in Arnhem bieden specialistischere
zorg dan de huisarts, en voorkomen daardoor dat
mensen gebruik maken van dure ziekenhuiszorg.

Zorg, preventie en welzijn

Jeugdzorg: het kind centraal

D66 wil >

Ook de jeugdzorg zal voortaan georganiseerd worden
door de gemeente. D66 vindt dit een goede ontwikkeling. Dit kan er voor zorgen dat er een einde komt
aan de praktijk waarbij vele instanties met kwetsbare
kinderen te maken hadden en soms noodlottig langs
elkaar heen werkten. D66 wil dat het kind centraal
staat, met één dossier, één plan en één regisseur. Er
moeten vooraf duidelijke en hanteerbare criteria en
kwaliteitseisen komen, bijvoorbeeld over diploma’s
van jeugdwerkers of eisen voor een voogdgezin. Verder moeten professionals de ruimte krijgen hun beroep uit te oefenen. Op deze manier is helder en inzichtelijk waar de gemeente op moet controleren en
wordt er voorkomen dat de kinderen die zorg behoeven tussen wal en schip vallen. Tegelijkertijd zal geen
enkel systeem (soms dramatische) incidenten volledig kunnen uitsluiten.

>

zorg dichtbij de mensen organiseren: op buurtniveau en door het leveren van maatwerk.

>

één loket voor alle vragen over zorg: hulp bij
huishouding, aanpassingen in huis, geestelijke
zorg en medische zorg.

>

laagdrempelige zorgcentra tussen huisarts en
ziekenhuis door clustering van bestaande functies.

>

inzetten op zo lang mogelijk thuis blijven wonen
met goede zorg.

>

kennis en betrokkenheid van wijkverpleegkundigen inzetten voor vroege signalering en snelle
actie bij problemen.

>

basis jeugdzorg op wijkniveau, met meer ruimte
voor de professional.

>

levensloopbestendige woningen om ouderen
langer thuis te laten wonen.

>

extra aandacht voor de overgang en overdracht
van jeugdzorg naar volwassenenzorg.

>

eenzaamheid tegengaan en de zelfredzaamheid
van ouderen versterken.

>

computercursussen voor ouderen, zodat zij zelf
zaken kunnen regelen.

Ouderen betrokken
Ouderen zijn tegenwoordig rijker, gezonder en gelukkiger dan ooit tevoren. De meeste ouderen participeren nog volop in de samenleving en dat moeten
we zo houden. Voor sommige ouderen is het echter
moeilijk om met alle veranderingen om te gaan. De
wereld verandert in hoog tempo met alle gevolgen
van dien. Zij zien hun vrienden- en familiekring kleiner worden. Daarmee dreigt voor hen vereenzaming
en worden kleine (gezondsheids-)problemen vaak
onoverkomelijk. Ook voor deze ouderen is het, ongeacht hun economische situatie, belangrijk dat wordt
ingezet op het vasthouden van maatschappelijke participatie.
Mensen moeten oud kunnen worden in hun eigen
buurt. Daartoe moeten er meer levensloopbestendige
woningen worden gebouwd. Waar nodig wil D66
belemmerende regels (bijvoorbeeld over liften of
herbestemming) wegnemen. In gebouwen met sociale woningen zonder lift, wil D66 ouderen voorrang
geven op (vrijkomende) woningen op de begane
grond.
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Arnhem nog levendiger

>
>
>
>

Groot en divers aanbod
Historisch toerisme
Huisvesting
Cultureel ondernemerschap

Arnhem heeft veel te bieden op het gebied van cultuur en dat wil D66 zo
houden. Het is de brandstof voor inspiratie en innovatie. Een goede
culturele infrastructuur is van groot belang voor de aantrekkelijkheid
van de stad, nu en in de toekomst.
D66 vindt kunst en cultuur belangrijk. Niet alleen
kunnen mensen er intens van genieten, het is ook een
investering. Een investering in de verspreiding van
kennis, onderwijs en aantrekkelijkheid. Een museum
leert je over historie en om zaken in een ander perspectief te zien. Het filmhuis brengt films met een
boodschap. Een levendige stad trekt en behoudt
mensen. De potentie hiervan mag niet onderschat
worden. Tegelijkertijd staan culturele voorzieningen
onder druk als gevolg van de crisis en bezuinigingen
van het Rijk.

Historisch toerisme

Groot en divers aanbod

Goede huisvesting is cruciaal voor een gezonde bedrijfsvoering. Voor veel van onze grote culturele instellingen is dit nu niet op orde. De faciliteiten van de
schouwburg kunnen verbeterd worden, de uitstraling
van Musis past niet bij de huisvesting van een toporkest en het filmhuis op de Korenmarkt heeft last van
de omliggende horeca. Investeringen in de huisvesting van Musis Sacrum, Schouwburg en Focus Filmhuis Arnhem zijn dan ook broodnodig. We hebben
als stad een inhaalslag te maken.

Arnhem heeft veel te bieden op het gebied van (kleinschalige) cultuurbelevenissen: beeldende kunst,
dans, theater, muziek en tal van evenementen. Het
behoud van culturele topvoorzieningen met een regionale functie moet in ieder geval zeker worden gesteld. Het Gelders Orkest, Oostpool en Introdans zijn
voorbeelden van instellingen die Arnhem cultureel
op de kaart zetten. Met de aanwezigheid van ArtEZ
Hogeschool van de Kunsten (muziek, theater, dans,
beeldende kunst en vormgeving) is Arnhem bovendien een broedplaats voor nieuw talent.

Arnhem is ook een stad met een belangrijke historie.
Tot ver over de grenzen kent men het verhaal van ‘a
bridge too far’, gekoppeld aan operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Dit oorlogsverleden
heeft wonden geslagen in de stad, maar biedt ook
kansen voor het nog beter op de kaart zetten van onze stad als interessante (dag-)bestemming.

Huisvesting

Cultureel ondernemerschap
D66 vertrouwt op de professionaliteit en het ondernemerschap van de cultuursector. D66 wil deze sec-
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tor zelf meer verantwoordelijk maken. Wel kan het
culturele aanbod efficiënter worden georganiseerd,
bijvoorbeeld door meer onderlinge samenwerking.
Hierdoor kan de culturele sector meer bereiken binnen hetzelfde budget, zodat er middelen overblijven
om het culturele aanbod te verruimen en te verbeteren.

D66 wil >
>

de Schouwburg en Musis Sacrum renoveren.

>

dat de renovatie van de Eusebius snel wordt afgerond.

>

Ome Joop’s Tour en Jeugdland blijven ondersteunen.

>

passende huisvesting voor het Focus Filmhuis
Arnhem.

>

het Museum voor Moderne Kunst op de bestaande, unieke locatie handhaven. Achterstallig
onderhoud zo nodig wegwerken.

>

in 2016 weer een Sonsbeektentoonstelling.

>

de Mode Biënnale omvormen tot een jaarlijks
mode evenement met aansluiting op bestaande
initiatieven als Nacht van de Mode, Stockdagen
en de ArtEZ Finals.

>

betere samenwerking tussen de cultuurinstellingen.

>

een volwaardig informatiecentrum voor de herdenking van de slag om Arnhem in de buurt van
‘De Brug’.

>

invoering van een ‘Dag van de Arnhemse geschiedenis’, gekoppeld aan het jaarlijkse Open
Monumentenweekend.

>

Musis Sacrum en Schouwburg Arnhem net als
Luxor Live op afstand van de gemeente plaatsen.

>

samenwerking en afstemming tussen de Arnhemse podia, waarbij niet het podium waarop
wordt gespeeld, maar het gezamenlijke cultuuraanbod leidend is.

>

handhaving van het brede aanbod van kleinschalige cultuurbeleving (beeldende kunst, dans,
theater, muziek).

>

blijvende steun voor kleinschalige culturele instellingen zoals het Posttheater en Theater het
Hof.

>

stimulering van kleinschalige evenementen, met
aandacht voor de diverse culturele achtergronden van de inwoners.

>

ruimte voor creatieve, culturele initiatieven, zoals Roof Garden Arnhem en PopupKlub.
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>
>
>
>

Gezonde leefstijl
Gehandicaptensport
Sportbeleving
Vrijwilligers

D66 ziet sport als een investering in de gezondheid en als beproefd
middel voor participatie en integratie. Door sport kom je in contact met
anderen en werk je aan een gezonde leefstijl. Bovendien heeft Arnhem
met Papendal een troef in handen om zich te ontwikkelen tot echte
sportstad.
D66 vindt dat het sportbeleid zich moet richten op
het bevorderen van een gezonde leefstijl en op preventie. Bovendien kan sport worden gebruikt als
middel voor sociale participatie en integratie.

Gezonde leefstijl
Sportbeoefening is helaas niet vanzelfsprekend voor
alle Arnhemmers. Daardoor kunnen problemen met
de gezondheid, het gewicht en de weerbaarheid ontstaan. Een gezonde leefstijl vergroot het welzijn en de
arbeidsproductiviteit en voorkomt onnodige zorgkosten. Daarom zet D66 in op preventie. Door te zorgen
voor voldoende sportvelden, veilig vaarwater en goede en veilige fietsroutes maakt de gemeente de gezonde keuze de makkelijke keuze.

Gehandicaptensport
Mensen met een beperking sporten op dit moment
significant minder dan mensen zonder beperking,
terwijl sport en beweging juist veel voordelen bieden.
Gehandicaptensport zorgt voor de verdere integratie
van mensen met een beperking in onze samenleving.
Iedereen moet mee kunnen doen op zijn/haar ma-
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nier. Daarom zal D66 initiatieven ter verbetering en
versterking van de gehandicaptensport in Arnhem
ondersteunen.

Sportbeleving
Sportbeleving, sportbeoefening en actieve recreatie
verlevendigen de stad. Met Vitesse, topsporters uit
het hele land in sportcentrum Papendal en de Veluwe
voor (recreatief) hardlopen en fietsen heeft Arnhem
een uniek sportaanbod. Bovendien zorgen evenementen als de Bridge to Bridge loop dat Arnhem als
sportstad op de kaart staat. D66 wil zich blijven inzetten voor de roei-, kano- en zeilsport in de stad.
Door toenemende professionalisering en verdere
commercialisering is sport als economisch verschijnsel steeds belangrijker geworden. Breedte- en topsport versterken elkaar. Verenigingen die in de hoogste klasse spelen, vormen een visitekaartje voor de
stad en dienen als doorgroeimogelijkheid voor getalenteerde sporters.

Stad in beweging

Vrijwilligers
Sommige sportverenigingen kampen met een gebrek
aan bestuurders en vrijwilligers. Met een sterker kader zijn zij juist goed in staat sportdeelname te bevorderen, ook voor moeilijker bereikbare groepen.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in samenwerking met
scholen, het welzijnswerk of bejaardentehuizen.

D66 wil >
>

een uitdagende openbare ruimte met hardlooppaden (en routes), fitnesstoestellen in parken en
drinkwaterfonteinen.

>

veilig vaarwater voor de roei-, kano- en zeilverenigingen binnen de gemeentegrenzen, alsmede
langlopende garanties voor de ligplaatsen van
deze accommodaties, rekening houdend met de
ontwikkelingen langs de Rijn en in de Nieuwe
Haven.

>

verzelfstandiging van het Arnhemse Sportbedrijf.

>

geen gemeentelijk geld naar Vitesse, tenzij er een
maatschappelijke prestatie tegenover staat.

>

een sportbeleid gericht op een gezonde leefstijl,
participatie en integratie.

>

laagdrempelige sportaccommodaties per wijk en
sportparken, sporthallen en zwembaden verpreid over de stad.

>

dat Arnhem structureel vaker als gastheer voor
(top)sportevenementen optreedt. Papendal en
Valkenhuizen vormen een ideale uitvalbasis voor
sportevenementen.

>

blijvend investeren in een goede relatie tussen
Sportcentrum Papendal en de stad.

>

dat iedere Arnhemmer, met of zonder beperkingen, in de gelegenheid wordt gesteld om te kunnen sporten.

>

dat verenigingen op blijvende steun van het
Sportbedrijf Arnhem kunnen rekenen.
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Samen leven

>
>
>

Diversiteit en participatie
Multiculturele samenleving
Homo-emancipatie

Tolerantie is helaas niet altijd vanzelfsprekend, ook niet in Arnhem. De
verhoudingen in Nederland zijn de afgelopen jaren in toenemende mate
onder druk komen te staan. D66 verafschuwt discriminatie, of dat het
nou is op grond van geloof, huidskleur of seksuele geaardheid. Daar
moeten we elke dag tegen knokken. D66 doet dat.
Vrijheid is een kernwaarde van D66. Zelfbeschikking
staat hierin centraal: het recht op eigen vrije keuze en
zelfstandigheid, de mogelijkheid voor iedereen om
volledig zichzelf te kunnen zijn in de maatschappij.
De vrijheid van de één kan slechts beperkt worden
als die de vrijheid van de ander aantast.

Diversiteit en participatie
D66 pleit voor een integrale diversiteits- en participatie agenda, waarin de gemeente een actieve rol
oppakt om discriminatie tegen te gaan en participatie
en acceptatie vergroten. Iedereen in onze stad moet
mee kunnen doen en zich onderdeel voelen van de
stad. Want de stad, dat zijn wij samen en Arnhemmer
zijn we allemaal.

Multiculturele samenleving
Arnhem is in de afgelopen vijftig jaar een pluriforme
stad geworden. Tegenwoordig wonen er in onze stad
circa 100 verschillende nationaliteiten samen. De
grootste minderheidsgroep is de Turkse gemeenschap. Deze, maar ook de anderen groepen, moeten
zich in Arnhem thuis kunnen voelen. Door ze met
respect te behandelen, maar ook door ze te houden
aan de zaken waarop we elkaar aanspreken. Sinds de
jaren zestig werd ook de islam langzaam maar zeker
onderdeel van onze maatschappij. Een moskee vindt
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D66 net zo gewoon of bijzonder als een kerk, en deze
verdienen allemaal fatsoenlijke huisvesting.

Homo-emancipatie
Het blijft nodig om ons permanent in te zetten voor
homorechten. Zestig procent van de homojongeren
heeft wel eens een zelfmoordpoging overwogen. Dat
is een schokkend aantal. De gemeente heeft hierin
een verbindende rol. Evenementen kunnen discussies losmaken en een bijdrage leveren aan het vergroten van het draagvlak.

D66 wil >
>

een gerichte anti-pestcampagne op alle scholen.

>

dat op alle Arnhemse basisscholen aandacht
wordt besteed aan (seksuele) diversiteit.

>

het vergroten van de meldingsbereidheid bij
discriminatie (bij antidiscriminatiebureau Art.1
Gelderland Midden) door middel van publiekscampagnes

>

de dialoog faciliteren tussen de diverse gemeenschappen in onze stad, zodat mensen niet over,
maar met elkaar praten.

>

het aanpakken van homofoob geweld speerpunt
maken in het veiligheidsbeleid.
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>

actieve ondersteuning aan het LHBT-netwerk
‘Roze in Blauw’ bij de politie.

>

‘Roze loper’ initiatieven aanmoedigen en ondersteunen in de ouderenzorg, welzijnssector en horeca.

>

gezamenlijke inzet van Arnhemse horeca tegen
discriminatie en voor toe- & uitgankelijkheid
voor rolstoelers.

>

alle nieuwe en openbare gebouwen, oversteekplaatsen en publieke voorzieningen waar mogelijk toe- & uitgankelijk maken voor gehandicapten.

>

discriminatie in uitgaansgelegenheden tegengaan door bij herhaalde constatering van discriminatie de horecavergunning in te trekken.

>

in uitgaansgelegenheden en taxi’s maar ook
dienstverleners regelmatig controleren op discriminatie.
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>
>
>

Integrale veiligheid
Drugs en prostitutie
Overlast

Bij D66 staat de vrijheid om te kunnen doen en laten wat je wilt hoog in
het vaandel. Maar je kunt niet vrij zijn zonder veiligheid. Veiligheid is
een randvoorwaarde voor vrijheid. Criminaliteit stopt bovendien niet bij
de gemeentegrens.
Arnhem scoort structureel hoog op de lijstjes met
misdaad. Dit bestrijd je niet met symboolmaatregelen zoals de identificatieplicht, maar door de dingen
te doen die echt werken. Hierbij hoort een sterke
samenwerking tussen burgemeester, politie en
Openbaar Ministerie (de zogenaamde ‘driehoek’). De
wens om de veiligheid te vergroten, mag verder niet
zonder meer ten koste gaan van privacy. Proportionaliteit is hierbij een vereiste. D66 is terughoudend
als het gaat om cameratoezicht. Dit is een inbreuk op
de privacy van mensen. Op locaties waar veiligheidsproblemen erg groot zijn, ziet D66 wel een functie
voor tijdelijk cameratoezicht. Het moet een middel
zijn dat een meetbaar effect heeft en geen middel om
een onveilig gevoel af te kopen.

Integrale veiligheid
D66 is voor een integraal veiligheidsbeleid om complexe criminaliteit (bijvoorbeeld jeugdbendes, mensenhandel, drugshandel) aan te pakken. Dit houdt in
dat de gemeente actief samenwerkt met het Openbaar Ministerie, politie en andere ketenpartners zoals
de woningbouwvereniging, de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, nutsbedrijven, scholen etc.
Door samen te werken en door barrières op te werpen maak je het criminelen moeilijker en dat werkt
uiteindelijk het beste. Hiernaast ziet D66 een belangrijke rol weggelegd voor het regionale veiligheidshuis, waar ook instanties als reclassering, Bureau
Jeugdzorg en de leerplichtambtenaar samenwerken
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om ervoor te zorgen dat mensen niet in herhaling
vallen. D66 wil wat betreft de prioritering van het
veiligheidsbeleid sterk inzetten op criminaliteit, die
een hoge ontwrichtende werking heeft op het slachtoffer. Dit zijn vergrijpen als inbraken, overvallen en
geweld.

Drugs en prostitutie
D66 heeft een nuchtere visie op drugs: centraal staat
het doel om de risico’s van drugsgebruik te verminderen. Om gezondheidsschade te voorkomen, is goede informatievoorziening en kwaliteitscontrole van
groot belang. De handel in softdrugs moet uit de illegaliteit worden gehaald. D66 is voorstander van een
proef met gereguleerde wietproductie. Ten aanzien
van harddrugs wil D66 een beleid dat de gezondheid
voorop stelt.
D66 vindt dat vrouwen en mannen, die zelfstandig
kiezen om te werken als prostituee, in de gelegenheid
moeten zijn om dit als een normaal, legaal beroep te
kunnen uitoefenen. Dit betekent dat zij veilig en zelfstandig hun werk moeten kunnen doen. Tegelijkertijd is D66 niet blind voor de misstanden die zich in
deze sector voordoen. D66 realiseert zich dat geen
enkel beleid deze problematiek volledig oplost, maar
vindt dat mensenhandel en uitbuiting volop bestreden moeten worden.

Veilig en vrij

Overlast
Overlast in de openbare ruimte moet worden aangepakt op twee niveaus: direct als er een melding is en
op de lange termijn door bij de inrichting van buurten en wijken rekening te houden met risico’s (bijvoorbeeld met goede straatverlichting).
D66 wil vrijheid voor ondernemers. Door een integriteitstoets aan de voorkant voor ondernemers in risicosectoren bindt Arnhem integere ondernemers aan
zich. Dan kan ook het aantal regels omlaag. Arnhem
moet op dit punt niet soepeler zijn dan de regio.

D66 wil >
>

zichtbare en eenvoudig benaderbare wijkagenten
in de wijk en invloed voor inwoners over waar de
wijkagent zijn prioriteiten legt.

>

gereguleerde wietproductie, gekoppeld aan kwaliteitscontrole, en bestrijding van illegale kweek.

>

een einde aan het uitsterf- en concentratiebeleid
van coffeeshops.

>

de tippelzone (zorgzone) blijft gehandhaafd zolang de daar werkzame vrouwen daar behoefte
aan hebben, om hun veiligheid te waarborgen.

>

handhaving van de regels op het gebied van de
Leerplichtwet, rookverbod, horeca en coffeeshops.

>

voortzetting van huidige drugsvoorlichting aan
jongeren en kwaliteitscontroles voor drugs.

>

met ondernemers via het gezamenlijk veiligheidsfonds preventieve maatregelen voortzetten.
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Wonen en leven

>
>
>
>

Groen versterken en profileren
Gemengde wijken
Ruimtelijke ontwikkeling
Leegstand bestrijden

D66 wil de vastgelopen woningmarkt weer in beweging krijgen. Ook op
Arnhemse schaal zijn hiervoor maatregelen mogelijk.
Arnhem kent een aantal karakteristieke wijken. De
vele parken in, en de verscheidenheid aan natuur
buiten de stad (de Hoge Veluwe, Gelderse Poort, Park
Lingezegen) maken Arnhem uniek. Toch voelt ook
Arnhem de crisis op de woningmarkt. De bouw in
Schuytgraaf is vertraagd en er heerst leegstand in de
kantorenmarkt. Arnhem heeft jarenlang flinke ambities gehad op het gebied van stedelijke vernieuwing.
Anno 2014 moeten we constateren dat de markt nog
maar beperkt de mogelijkheden biedt om gebieden te
ontwikkelen. Arnhem moet daarom keuzes durven
maken en prioriteiten durven stellen. Terecht is de
ambitie in de zuidelijke binnenstad al flink teruggeschroefd en zijn de plannen van elkaar losgeknipt.
Het verbinden van de binnenstad met de Rijn is
(voorlopig) niet realistisch. Het ontwikkelen van het
Paradijsgebied heeft prioriteit. Ten aanzien van de
andere onderdelen van het oorspronkelijke Rijnboogproject moet van onderdeel tot onderdeel bezien
worden wat snel gerealiseerd kan worden. Totaalvisies mogen daarbij geen belemmering (meer) vormen
voor het ontwikkelen van delen.

Groen versterken en profileren
D66 wil het groene karakter van Arnhem behouden
en waar mogelijk verder versterken. Hier liggen kansen in het promoten van de stad als vestigingsplaats
en dagbestemming (groene citytrip, startpunt voor
wandel- en fietstochten). Arnhem moet zich in het
kader van citymarketing zelfbewust profileren als een
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bruisende stad in het groen met een gevarieerd woningaanbod. De ontwikkeling van de zuidelijke binnenstad (Rijnbooggebied) biedt mogelijkheden voor
inspirerende woonfuncties die aanvullend zijn op
bestaande woningbouwlocaties.

Gemengde wijken
Arnhem voelt momenteel de malaise op de woningmarkt. Starters hebben moeite betaalbare woonruimte te vinden. Doorstroom van (sociale) huur naar
koop stokt. Huizenprijzen dalen en mensen maken
zich zorgen of ze hun huis nog wel kunnen verkopen.
Veel factoren voor het lostrekken van de woningmarkt liggen buiten het beleidsterrein van de gemeente; hypotheekrenteaftrek, arbeidsmarkt, leningen. De lange termijnbehoefte aan woningen is in
Arnhem echter nog altijd groot. De gemeente zal er
zich de komende jaren op moeten richten zoveel mogelijk van de geplande woningen en wijkontwikkeling
gedaan te krijgen. D66 streeft naar gemengde wijken
waarbij het aantal sociale huurwoningen wordt beperkt en er meer ruimte komt voor andere groepen.
Daarnaast wil D66 meer zeggenschap over de
leefomgeving en openbare ruimte naar de wijkplatforms overhevelen. D66 wil de markt voor huurwoningen op gang brengen. Er zijn met name onvoldoende vrije sector huurwoningen voor middeninkomens. Om beweging in de huurmarkt te realiseren
wil D66 doorstroom bevorderen en obstakels die dat
tegenhouden wegnemen. Naast de verantwoordelijkheid voor sociale huurwoningen vindt D66 dat corpo-
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raties ook een taak hebben om voldoende modale
huurwoningen aan te bieden. Corporaties hebben via
maatschappelijke investeringen in wijken ook een
belangrijke rol in de stedelijke vernieuwing.

Ruimtelijke ontwikkeling
D66 streeft naar een leefomgeving waarin ruimte
gelaten wordt voor ondernemerschap en eigen initiatief. Nieuwe bestemmingsplannen leggen alleen de
strikt noodzakelijke kaders en randvoorwaarden vast.
We streven naar een goede afweging van belangen,
maar laten tegelijkertijd zo veel mogelijk ruimte voor
toekomstige, nog niet te voorziene ontwikkelingen.

Leegstand bestrijden
Samenvoeging van panden moet makkelijker worden
gemaakt en bouwvoorschriften voor kantoren en
woningen moeten gelijkgetrokken worden. Om leegstand te voorkomen moet bovendien zowel bij de
vergunningverlening als bij de bouw, rekening gehouden worden met mogelijke andere toekomstige
toepassingen van het gebouw (bijvoorbeeld kantoren
die woningen kunnen worden). De gemeente moet
meebewegen met de markt en openstaan voor onconventionele constructies. Leegstaande kantoren
zijn een groeiend probleem voor het vestigingsklimaat. Leegstand veroorzaakt nieuwe leegstand. Dit is
zowel een kwantitatief (teveel kantoren) als een kwalitatief probleem (slecht onderhoud, onvoldoende
aangepast aan de eisen van vandaag). Regels mogen
creatieve oplossingen niet in de weg staan.

D66 wil >
>

Rijnboog terugbrengen naar de basis: geleidelijk
het gebied tussen binnenstad en Rijn opknappen.

>

de Jansbeek waar mogelijk bovengronds terugbrengen.

>

Schuytgraaf afmaken, inclusief de voorzieningen
passend bij deze groeiwijk.

>

in 2016 een nieuwe brede school en winkels in
het centrum van Schuytgraaf, nabij station Arnhem-Zuid.

>

Meinerswijk ontwikkelen tot robuust stadspark
met hoge natuurwaarden.

>

in de Praets en Stadsblokken woningbouw mogelijk houden.

>

het woningaanbod beter afstemmen op de behoefte om doorstroming te stimuleren.
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>

particuliere initiatieven voor natuur in de stad
aanjagen: natuur op braakliggende terreinen,
pluktuinen en daktuinen.

>

landschapspark Lingezegen als belangrijk recreatiegebied tussen Arnhem en Nijmegen zien.

>

vergroening van speelvoorzieningen door verouderde speeltoestellen in te wisselen voor klimbomen en speelbosjes.

>

schoolpleinen openbaar toegankelijk maken als
speelplaats voor de buurt.

>

meer invloed van wijkplatforms over de leefbaarheid en leefomgeving.

>

huurders de mogelijkheid geven hun woning te
kopen.

>

soepelere regelgeving om tijdelijke invulling en
functiemenging mogelijk te maken om leegstand
tegen te gaan.

>

particulier opdrachtgeverschap actief stimuleren
door hiervoor (marktconform) bouwgrond beschikbaar te stellen.

>

minimaal 3% van de openbare ruimte inrichten
als speelruimte voor kinderen, waar mogelijk
duurzame natuurspeeltuinen.

>

‘scheefwoners’ alternatieven bieden en stimuleren om door te stromen naar de vrije-sector
huur- of koopmarkt.

>

leegstand aanpakken door verbouwen te stimuleren. Geen nieuwbouw kantoor- en winkelpanden, tenzij er wordt gesloopt.

>

het ombouwen van kantoren tot woongebouwen
stimuleren.

>

meer ruimte bieden aan particuliere initiatieven,
ook in grotere ontwikkelingsprojecten.

>

bestemmingsplannen en vergunningverlening
versoepelen, transformatie stimuleren (woningen, stadslandbouw) en tijdelijke invulling (zoals
pop-up stores) mogelijk maken.

>

de welstandscommissie opheffen.

>

startersleningen voor starters die moeilijk aan
bod komen in het huidige systeem.

>

de renovatie van Musis Sacrum en Schouwburg
ruimtelijk aan laten sluiten op het Lauwersgrachtpark, zodat daarmee een veilig, levendig
en aantrekkelijke gebied ontstaat.

Duurzaam bereikbaar blijven

Duurzaam
bereikbaar
blijven
Duurzaam bereikbaar blijven
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Fietsstad van het jaar
Openbaar vervoer
Goederen over de IJssellijn
Bereikbare binnenstad
Flexibel parkeren

Op gemeentelijk niveau zet D66 in op fietsen en openbaar vervoer als
vervanging voor de auto. Op een duurzame manier bereikbaar blijven is
essentieel voor de leefbaarheid en de lokale economie. Hiervoor is een
integrale aanpak van mobiliteit nodig, op basis van feiten, en gedragen
door de inwoners.
Arnhem is door zijn ligging aan Rijn, IJssel, spoor en
snelwegen een natuurlijk knooppunt tussen Randstad en Ruhrgebied. Ruimte voor parkeren is noodzakelijk in een stad als Arnhem, maar moet zo min
mogelijk een belasting zijn voor de openbare ruimte.
Een succesvolle verschuiving zorgt voor een schonere
en beter bereikbare stad.

Fietsstad van het jaar
Mede dankzij D66 heeft de gemeente de ambitie om
fietsen een nog beter alternatief te maken voor de
auto. Verbetering van de fietsinfrastructuur is goed,
maar D66 wil de lat hoger leggen: Arnhem moet
daarom gaan voor de titel Fietsstad van het jaar,
liefst al in 2016! Daarbij hoort een ambitieuze uitvoering van het fietsbeleid. Meer ruimte voor de recreatieve fietser verbindt Arnhem met het omliggende
groen. De recreatieve routes rondom Arnhem moeten
mensen ook de stad in leiden. Brommers, fietsers en
voetgangers delen de weg. Snelheidsverschillen leiden tot gevaarlijke situaties. Waar nodig moet de
gemeente snelheidsbeperkende maatregelen nemen.
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Openbaar vervoer
De Arnhemse trolleybus is het enige nog bestaande
trolleybusnetwerk in Nederland en één van de grootste in West-Europa. Arnhem heeft hiermee een troefkaart voor schoon lokaal openbaar vervoer.
Arnhem moet een belangrijk knooppunt blijven voor
het internationale personenvervoer per trein. Opening van nieuwe stations (zoals de Pleij) verbetert de
bereikbaarheid van woon- en werkgelegenheidsconcentraties.

Goederen over de IJssellijn
Het groeiende goederenvervoer over de IJssellijn,
ook voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, zorgt
voor een hoger risico en meer overlast voor omwonenden. D66 wil daarom samen met regiogemeenten
en de provincie de problematiek en risico’s die samenhangen met het groeiende goederenvervoer hoog
op de politieke agenda houden en zoeken naar oplos-

Duurzaam bereikbaar blijven

singen. Bijvoorbeeld door in de toekomst een bypass
van het goederenvervoer rond Arnhem te realiseren.

D66 wil >
>

Arnhem nog beter bereikbaar maken met
(groen!) openbaar vervoer, maar vooral met de
fiets.

>

dat Arnhem zich kandideert voor ‘Fietsstad van
het Jaar’ 2016.

>

veilige fietsroutes van en naar basis- en middelbare scholen.

>

waar mogelijk vrij liggende fietspaden.

>

bewaakte fietsenstallingen in het centrum gratis
houden.

>

meer capaciteit voor gratis fietsenstalling Arnhem Centraal (Sonsbeekzijde).

>

een extra fietsbrug als belangrijke nieuwe verbinding tussen Noord en Zuid mits financieel
haalbaar.

>

levendige functies op een autovrije Markt bij het
Provinciehuis.

>

een directe doorsteek voor het autoverkeer van
de Apeldoornsestraat naar de Musisgarage.

>

parkeertarieven in de gemeentelijke parkeergarages afstemmen op drukte; gratis parkeren op
rustige momenten.

>

actieve handhaving van het parkeerbeleid in de
wijken rondom het Gelredome bij concerten en
andere evenementen.

>

opname van het station Arnhem in het landelijk
nachtnet van NS.

>

het stedelijk fietsnetwerk optimaal aansluiten op
de knooppuntennetwerken.

>

bewoners zeggenschap geven over het parkeerregime in hun wijk.

>

parkeren op de Blauwe Golven mogelijk houden.

>

bij voldoende draagvlak onder omwonenden
betaald parkeren in wijken rond het centrum.

>

extra parkeercapaciteit bij treinstation ArnhemZuid.

>

de entree van het Nationaal Park De Hoge Veluwe in Schaarsbergen per fiets en bus bereikbaar
houden als dé poort naar de Veluwe.

>

inzet op snelfietsroutes vanuit het centrum naar
de omliggende wijken en kernen buiten de stad.

>

overbodige verkeersborden weghalen.

>

deelautoconcepten, zoals Greenwheels, stimuleren.

Bereikbare binnenstad
Hoewel D66 sterk inzet op groene mobiliteit, zien wij
ook het belang van een bereikbare binnenstad per
auto en vrachtwagen. De ontsluiting van de binnenstad is voor verbetering vatbaar, maar moet wel aan
randvoorwaarden van veiligheid en toekomstbestendigheid voldoen. Parkeren moet zo min mogelijk een
belasting zijn voor de openbare ruimte. Bij voorkeur
wordt geparkeerd in parkeergarages. Minder auto’s
op straat geeft een overzichtelijker straatbeeld en
maakt de openbare ruimte veiliger en leefbaarder.
D66 is voorstander van een autovrije Markt bij het
Provinciehuis.

Flexibel parkeren
In de binnenstad wordt door bezoekers betaald voor
parkeren, omdat de ruimte schaars is. D66 is voorstander van goedkoop of zelfs gratis parkeren in de
gemeentelijke parkeergarages tijdens rustige periodes, waarin er dus geen sprake is van verdeling van
schaarse ruimte (zoals tijdens doordeweekse ochtenden). Dit geeft bovendien een impuls aan de levendigheid van de binnenstad.
D66 is voorstander van een integraal parkeerbeleid
voor bezoekers van de binnenstad, waarbij ook wordt
gekeken naar het effect (parkeerdruk) op de omliggende wijken. In enkele wijken rondom het centrum
is de parkeerdruk hoog. Het huidige systeem van
betaalde plaatsen, vergunninghouderplaatsen en
vrije plaatsen leidt tot een inefficiënte benutting van
het aantal beschikbare parkeerplaatsen.
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Nawoord

“De gemeente speelt een steeds grotere rol in uw leven. Daarom moet u
ook een veel grotere rol in uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen op 19 maart; stemmen op D66.”
De gemeente wordt belangrijker, uw stem dus ook
Voorjaar 2014 en u mag wéér naar de stembus. Gaat
u weer stemmen? Veel mensen vragen zich af of gemeentepolitiek wel belangrijk is. Ik overtuig u er
graag van dat u juist bij deze gemeenteraadsverkiezingen uw stem moet laten horen.
Een ijzeren wet in de politiek is: alle politiek is lokaal.
Als raadslid, wethouder en burgemeester heb ik gezien hoe dat werkt: de belangrijkste vraag moet
steeds zijn ‘Wat betekent dit voorstel voor mensen in
hun dagelijks leven, in hun directe omgeving?’. Voor
D66 is het essentieel dat iedereen meepraat en meebeslist over de plannen die ons raken. Dat is een democratisch recht én, vinden wij, ook een democratische plicht. Het is in ieder geval de beste garantie
voor politiek waarin de mens centraal staat.
Dat is belangrijk, want er moeten indringende keuzes
gemaakt worden. Hoe groot wordt de klas van uw
kind komend jaar? Werken beroepsonderwijs en het
lokale bedrijfsleven samen tegen jeugdwerkeloosheid? Worden zorg en ondersteuning van ouderen en
gehandicapten op maat geleverd? Pakt uw gemeente
nu eindelijk de leegstand aan van achterhaalde industrieterreinen en niet gebruikte beeldbepalende gebouwen? Geeft uw gemeente ruimte aan bewoners
die samen zonnepanelen op hun daken laten plaatsen? Heeft u als bewoner zelf over dit alles iets te
zeggen? De gemeente speelt een steeds grotere rol in
uw leven. Daarom moet u ook een veel grotere rol in
uw gemeente spelen. Dat begint met stemmen;
stemmen op D66.
D66 werkt aan een samenleving die gebouwd is op
vrije mensen die zich inspannen en ontplooien. Hierdoor wordt de samenleving als geheel sterker en rijker. Wij mensen zetten ons van nature niet alleen in
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voor onszelf, maar ook voor onze naasten, onze
leefomgeving, de maatschappij en onze gezamenlijke
toekomst. Daarom komt D66 op voor de kansen van
iedereen, bijvoorbeeld via het onderwijs. Met een
overheid die steunt, randvoorwaarden schept en
waar nodig stuurt. D66 weet zeker dat de kracht van
mensen onderling de belangrijkste maatschappelijke
motor is. Wij vertrouwen op die kracht van mensen,
individueel en samen.
D66-politici hebben een kenmerkende stijl: we zijn
duidelijk over wat we willen, we denken in mensen
en niet in groepen, we beginnen bij u en niet bij de
regels en houden altijd het oog op de toekomst. Wij
zijn optimistisch maar weten ook dat we hard moeten
werken om onze idealen te verwezenlijken.
Gaat u zitten afwachten of u in de beste of in de
slechtste gemeente van Nederland woont? Of gaat u
er, samen met D66, voor zorgen dat uw gemeente de
handschoen oppakt? U kunt het verschil maken. Zeker hier in Arnhem, in uw eigen omgeving!
Wacht niet af. Stem op 19 maart.
Beter nog; stem D66!
Alexander Pechtold

Colofon

Colofon
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Voor een stad die klaar is voor de
toekomst

Waar willen we heen met Arnhem?
D66 werkt aan een wereld waarin
de mens weer centraal staat. Vrije
mensen die niet beperkt moeten
worden door starre systemen,
strikte regels of ontoereikende
stempels en vooroordelen.
Vrij om te denken en te doen.
Mensen die initiatief nemen geven
vorm aan hun eigen leven en dat
van dierbaren. En daarmee aan
onze samenleving. Daarvoor
bieden wij maximale ruimte.
Ruimte en kansen om het beste
uit jezelf en anderen te halen.
Daar de vruchten van plukken en
die met anderen te delen.
Dat is liberaal, dat is sociaal.
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