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Nieuwjaarsspeech 2018 Sabine Andeweg 
 

Beste Mensen, 
 
Ik wil jullie allemaal een heel mooi en succesvol 2018 wensen, en ons samen een prachtig 

verkiezingsjaar waarin we met veréénde krachten D66 weer op winst zetten. 
 
Ik wil ook even terugblikken, op een geslaagde coalitieperiode. Een periode waarin wij, 

ook in economisch minder goede tijden verantwoordelijkheid namen en veel van onze 
ambities voor Arnhem waarmaakten: 

• Leerrecht voor alle peuters vanaf 2 jaar in Arnhem 

• Een groen en toegankelijk stadsblokken-Meinerswijk 

• Het Referendum wat erop volgde, wij hebben ons vooraf gecommitteerd aan de 
uitslag.  

 

En Arnhem heeft in overweldigende meerderheid zijn stem laten horen en heeft voor een 
groen en toegankelijk stadsblokken-Meinerswijk gestemd. Met deze uitslag rekenen we 
dan ook af met de mythe dat referenda alleen maar tegenstanders zou mobiliseren!  

Wij omarmen het referendum omdat wij de mensen omarmen, en het idee dat 
Arnhemmers uitstekend beslissingen kunnen nemen. D66 is een partij voor en van de 
mensen. Wij zijn niet bang voor mensen en voor de keuzes die zij in vrijheid maken. Wij 

zijn niet bang voor referenda en al helemaal niet bang voor de uitslag van een referendum. 
Voor een ware democraat is een gehouden referendum een overwinning. Niet alleen als de 
uitslag hem of haar bevalt. 

 

• Duurzaamheid; de eerste stappen zijn gezet voor de bouw van 4 grote windturbines en 
de aanleg van 32000 zonnepanelen op land en water. 

• We hebben sinds dit jaar de op één-na-beste binnenstad van Nederland, waar 
gemeentelijke investeringen een vliegwiel vormen voor particuliere investeringen en 

waardoor steeds meer Arnhemmers aan het werk kunnen. 

• En Culturele huisvesting, het is gelukt om Musis Sacrum uit te breiden met een 
compleet nieuwe concertzaal. 

 

En bij de laatste begroting hebben we 3 miljoen voor duurzaamheid en 5 miljoen euro 
voor het opkopen van schulden voor jongeren geregeld om ze weer perspectief en 
toekomst te bieden. 

Een toekomst ook waarin Arnhem leefbaar en groen is, waar de fiets ruim baan krijgt en 
waar we ons hard maken voor schonere en gezondere lucht. 
 

Arnhem staat er dankzij D66 beter voor. Daar mogen we trots op zijn. Dat mogen we 
vieren. Maar vandaag is ook een moment om de blik te verleggen. We moeten vooruit. 
Want in 2018 staat er veel op het spel. 
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Volgens mij draait 21 maart in Arnhem maar om één vraag; In wat voor stad worden we 
op 22 maart wakker? En ik moet eerlijk zeggen, Ik maak me daar zorgen over. 

 
Enkele weken geleden was ik op het VMBO van mijn dochter en ik sprak daar met ouders 
die zich zorgen maken over het wel en wee van hun kinderen. Krijgen hun kinderen wel 

dezelfde kansen. Zijn hun kinderen nog wel welkom in Arnhem. Kunnen hun kinderen 
nog gelijkwaardig onderdeel uitmaken van een samenleving die steeds meer lijkt buiten te 
sluiten wat vreemd is? Waar het geloof van je ouders maakt of je je als kind welkom mag 

voelen in deze stad. 
Ik maak me daar zorgen over. Want ik wil niet wonen in een stad waar angst regeert. Ik 
wil niet leven in een stad waar buitenlanders worden weggezet en vernederd. Zoals de 

nieuwe PVV-leider in Arnhem al meteen te kennen gaf hoe hij tegen onze burgemeester 
aankijkt vanwege zijn achtergrond. 
 

Ik wil op 22 maart niet wakker worden in een stad die tot stilstand komt, waar verandering 
bestreden wordt en vooruitgang gehinderd. Ik wil bewegen. Ik wil ontdekken. Ik wil leren. 
Ik wil vernieuwen en investeren in ondernemende mensen.  

 
Want wat levert het populisme voor oplossingen terwijl we zoveel belangrijke zaken 
moeten regelen voor de toekomst van deze stad. 

 
Want, hoe krijgen en houden we Arnhemmers aan het werk. Hoe blijven we goed voor 
elkaar zorgen en goed met elkaar samenleven? Hoe houden we de stad levendig, gezellig 

en tegelijk bereikbaar, leefbaar en groen? En hoe zorgen we voor eerlijke kansen voor 
iedereen? Als antwoord op deze vragen maken wij heldere keuzes. 
 

Wij kiezen voor goed onderwijs: dat is de motor achter kansengelijkheid, dat is de 
manier om iedereen in staat te stellen om zijn of haar dromen te verwezenlijken. 
Wij kiezen voor goed werk: wij willen goed werk voor iedereen, niemand mag 

buitenspel komen te staan. 
Wij kiezen voor een goed klimaat: een prettige leefomgeving is belangrijk voor nu en in 
de toekomst. 

 
Beste mensen, 
 

We staan aan de vooravond van een wederom zeer spannende verkiezingsstrijd. Samen 
met jullie ga ik vol de strijd aan om deze toekomstdroom waar te maken. En dat kan ook! 
Want wij hebben een fantastisch groen, ambitieus en progressief verkiezingsprogramma. 

Arnhem is een vrije stad, een stad met kansen voor iedereen, een stad om trots op te zijn. 
 
Dus laten we dan ook vandaag afspreken dat we alles zullen doen om D66 zo groot 

mogelijk te maken. Laten we samen de straat op gaan, de huizen langs, om mensen te 
vertellen in welk Arnhem wij wakker willen worden en welke keuze zij hebben op 21 
maart! 


