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Voorwoord 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi augue purus, viverra 

id urna ac, dapibus auctor sem. Maecenas sed lacinia lorem. Donec cursus dolor in 
lectus laoreet, nec congue orci placerat. Vivamus dui est, auctor id sapien vitae, 
egestas facilisis libero. Sed et fermentum lorem. 

Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. Nullam at mattis est, et 
venenatis dui. Morbi sed orci in dolor scelerisque lobortis. Nunc vulputate, metus in 
tincidunt vestibulum, nibh lacus maximus felis, varius hendrerit quam enim vitae justo.


Phasellus id sem hendrerit, laoreet enim et, efficitur dui. Morbi sed elit interdum, faucibus 
lacus at, ultrices lacus. Quisque sodales nibh eu quam ullamcorper, varius dictum velit 
tristique. Quisque et sem eget velit egestas suscipit. Maecenas eu enim eget nunc 
consectetur pulvinar. Donec eu ipsum quis ligula consequat semper id sit amet arcu. 
Quisque placerat a odio in eleifend. Mauris ligula ligula, fermentum vitae porttitor in, 
Þnibus non nisi. Sed egestas vulputate leo ut molestie. Nam fringilla risus eu urna 
tempus, et ullamcorper elit posuere.


Phasellus quam tellus, pretium eget laoreet non, molestie eget lacus. 
Quisque gravida blandit condimentum. Sed vitae magna nisl. Vestibulum 
nec venenatis nisi. Integer in velit pulvinar, dignissim arcu a, dapibus 
lacus. Quisque sed justo sit amet nulla imperdiet sagittis ac a ipsum. 
Integer rutrum, ante laoreet accumsan bibendum, magna nibh ornare 
massa, id rhoncus mi nibh a urna.


Suspendisse sed dui eu diam pellentesque venenatis. Nulla 
faucibus arcu sed felis ullamcorper, eget lobortis nulla iaculis. 
Donec et faucibus ante. Aenean ornare, ex id viverra viverra, 
dui leo eleifend urna, nec venenatis urna nisl sit amet ipsum. 
Pellentesque eu justo a leo hendrerit tincidunt. In eu semper 
eros. Duis nec pellentesque tortor. Nam pharetra sem vitae 
odio convallis, vitae eleifend elit placerat. Morbi non lacus 
non lectus hendrerit vulputate sed sed diam.


Sabine Andeweg 
Lijsttrekker D66 Arnhem 
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Waar in Arnhem ik ook fiets, altijd is er een gevoel van trots. Arnhem is een ondernemende, 

bruisende en energieke stad. Arnhem heeft met haar geweldige ligging, haar bewogen geschiedenis 

en enkele grote toeristische trekkers een enorm potentieel. Kortom: het is goed toeven in Arnhem.

Toch is dit niet vanzelfsprekend voor alle Arnhemmers. We staan als stad voor fundamentele 

uitdagingen. Steeds meer dreigt een tweedeling tussen kansarm en kansrijk Arnhem. D66 wil 

voorkomen dat een nieuwe generatie opgroeit in een verdeelde stad. D66 zet zich in voor gelijke 

kansen. Voor een optimistische stad van vrijheid, verbondenheid en vertrouwen. Voor een duurzame, 

levendige en leefbare stad, nu en in de toekomst. Dat past bij D66 en dat past bij Arnhem. 

De vragen en uitdagingen voor de toekomst zijn talrijk. 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 vol bedrijvigheid en tegelijkertijd bereikbaar, leefbaar en groen? Hoe 

maken we op een effectieve manier de overstap naar duurzame energie en een circulaire economie? 

En hoe zorgen we voor eerlijke kansen voor alle Arnhemmers?

Als antwoord op deze vragen maakt D66 een drietal heldere keuzes voor de toekomst van Arnhem:

D66 kiest 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. Dat is de beste manier om 

de sociale cohesie te bevorderen. D66 wil dat alle jongeren met diploma van school gaan en dat 

iedere Arnhemmer kan lezen en schrijven. Voor MBO- en HBO- studenten wordt Arnhem de ideale 

studiestad.

D66 kiest voor goed werk. D66 wil goed werk voor iedereen. Niemand mag buitenspel komen  

te staan. Door ondernemerschap te stimuleren en te faciliteren, kunnen we meer Arnhemmers 

aan het werk helpen en houden. D66 wil een “ja, tenzij” – aanpak: meer ruimte door minder 

regels. Arnhem moet de meest MKB-vriendelijke gemeente van Gelderland worden.

D66 kiest voor een goed klimaat. Een prettige leefomgeving is belangrijk, voor nu 

en in de toekomst. D66 doet wat nodig is. We zetten vol in op energiebesparing en 

groene energie. Daarnaast willen we zorgen voor meer mogelijkheden om duurzame 

energie op te wekken, zoals windmolens en zonnevelden. D66 wil meer ruimte 

voor voetgangers en fietsers, duurzaam openbaar vervoer en schone lucht voor 

iedereen.

Samen maken we onze stad tot wat zij is. Nu en in de toekomst. Dit verkiezings- 

programma kwam mede tot stand dankzij gesprekken die wij met inwoners, 

ondernemers en organisaties in de stad voerden. Die gesprekken blijven we 

voeren. U weet immers zelf het beste welke kansen u ziet en wilt grijpen. We horen 

graag van u!

Sabine Andeweg 

Lijsttrekker D66 Arnhem

Voorwoord
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Inleiding 

Een verkiezingsprogramma heeft soms wat weg van een omgevallen boekenkast: een bonte 
verzameling van plannen en opvattingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Van woningbouw 

en verkeer, tot onderwijs, sport en cultuur. Voor een deel is dat onvermijdelijk. Een politieke partij als 
D66 die bereid is verantwoordelijkheid voor het gemeentebestuur te dragen, moet over de volle 
breedte van het gemeentelijk beleid laten zien waar ze voor staat. Niet alleen voor leden en 

sympathisanten, maar ook voor andere politieke fracties waarmee we gaan samenwerken. 

Drie kernvragen 
Maar waar draait het nu in de kern om? Wat houdt Arnhemmers echt bezig? In deze inleiding vatten we onze 
visie op de stad samen in een drietal vragen. Vragen die ons regelmatig gesteld worden op ons werk, op 
straat, op het schoolplein of op de welbekende verjaardagspartij. Vragen die soms ver weg lijken te staan van 

de bestuurstaal in het stadhuis, maar die voor veel mensen wel de essentie vormen van hun bestaan, nu en 
in de toekomst.


We willen een poging wagen om in deze inleiding de visie van D66 rond deze vragen te beantwoorden. Voor 

het volledige verhaal vindt u in de hierna volgende hoofdstukken beschouwingen over uiteenlopende 
onderwerpen en de concrete maatregelen die D66 voor de komende jaren voorstelt.


Hoe blijven we goed voor elkaar zorgen en samenleven? 
D66 is behalve een liberale ook een sociale partij en schenkt veel aandacht aan de leefbaarheid van de stad 
en de zorg voor het welzijn van haar inwoners. Ons uitgangspunt is het vertrouwen in de eigen kracht van 

mensen. Maar we zien ook heel goed dat mensen daarbij soms extra hulp en begeleiding nodig hebben.


Veel van die hulp en begeleiding wordt geboden door de duizenden vrijwilligers en mantelzorgers die in onze 
stad actief zijn. We doen in ons programma concrete voorstellen om hen waar mogelijk te ondersteunen en 

om nieuwe, innovatieve maatschappelijke initiatieven mogelijk te maken.


Daarnaast moet er een professioneel zorgnetwerk blijven voor kwetsbare inwoners die het niet zelfstandig 
redden. D66 houdt daarbij een scherp oog voor de kwaliteit en de kosten van zorg, zodat deze ook voor 

toekomstige generaties beschikbaar blijft. Door extra te investeren in voorlichting en preventie willen we waar 
mogelijk gezondheidsproblemen voorkomen of verminderen.


Het is overduidelijk dat ook in de Arnhemse samenleving sprake is van een tweedeling tussen kansrijke en 
kansarme inwoners. Betaald werk is de beste manier om armoede en sociaal isolement te vermijden. Maar is 
dat uiteindelijk voor iedereen weggelegd? We willen mensen en gezinnen die rond moeten komen van een 

laag inkomen actief ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door hen te helpen om rond te komen met hun 
inkomen en te voorkomen dat er een onbetaalbare schuldenlast ontstaat. En we willen vooral voorkomen dat 
kinderen en jongeren de dupe worden van het lage gezinsinkomen en bijvoorbeeld niet mee kunnen doen 

met zwemlessen of sport- en cultuuractiviteiten.
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Een andere voorwaarde voor een goede economische ontwikkeling is een gezonde woningmarkt. Arnhem 
staat voor de opgave om de komende jaren meer dan 6.000 nieuwe woningen te bouwen. D66 steunt deze 
inhaalslag en wil fors inzetten op een gevarieerd en duurzaam aanbod voor alle doelgroepen; van starters en 

gezinnen met lage inkomens tot de hogere inkomensgroepen.


Hoe zorgen we voor een leefbare stad, nu en in de toekomst? 
De uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat zijn groot en mondiaal. Maar D66 ziet wel realistische 

mogelijkheden om op lokale schaal hieraan een bijdrage te leveren. We willen niet, zoals de Rijksoverheid, tot 
2050 wachten op een energieneutrale stad, maar dat punt al in 2035 bereiken. Dat kan door fors in te zetten 
op energiebesparing en isolatie en op de productie en opslag van duurzame energie. Ons programma bevat 

hierover een groot aantal concrete ideeën. Via onder andere duurzaamheidsleningen en goede voorlichtingen 
willen we inwoners en bedrijven ondersteunen om de energietransitie mogelijk te maken. Nieuwbouwhuizen 

worden voortaan opgeleverd zonder gasaansluiting.


Tegelijk moeten we ook werken aan het klimaatbestendig inrichten van de stad zodat Arnhem beter bestand 
is tegen de gevolgen van de klimaatverandering, zoals hittegolven, langdurige droogte en hevige regenbuien.


De bereikbaarheid van de stad is een groot goed, maar we moeten wel zo snel mogelijk af van fossiele 
brandstoffen. Voor D66 zijn in het mobiliteitsbeleid lopen, Þetsen en het openbaar vervoer de speerpunten. 
We doen een aantal concrete voorstellen om de stad aantrekkelijker en veiliger te maken voor Þetsers en 

wandelaars en we gaan voor een volledig elektrisch netwerk van openbaar vervoer, uiteraard gevoed door 
duurzaam opgewekte energie.


Verder willen we dat Arnhem zich voorbereidt op de toekomst van de auto en het autogebruik (autodelen, 
elektrische voertuigen). Er moeten op het gebied van mobiliteit de komende jaren duidelijke keuzes worden 
gemaakt. D66 gaat deze niet uit de weg, want alleen dan blijft Arnhem goed bereikbaar, leefbaar, mooi en 

schoon.


Tot slot 
Uiteraard is deze samenvatting niet volledig. We hebben het bijvoorbeeld nog niet gehad over onze ambities 

op het gebied van sport en bewegen of over de relatie tussen de gemeente en de inwoners van de stad. 
Maar we hopen wel dat we in dit kort bestek een inkijk hebben gegeven in het antwoord dat D66 geeft op de 

in onze ogen belangrijkste vragen die de stad Arnhem ons stelt.


Bestuur 
D66 Arnhem 
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Speciale aandacht vragen we voor de snelle inburgering en begeleiding van statushouders en andere nieuwe 
Arnhemmers. Vanaf het moment dat zij hier arriveren hebben zij ondersteuning nodig bij het aanleren van de 
Nederlandse taal, het vinden van passende huisvesting en het participeren in onze samenleving.


Een leefbare stad is ook een veilige stad. We vragen in ons programma om extra handhaving op onder 
andere gedwongen prostitutie, mensenhandel en verstoring van de openbare orde. En we willen dat de 
gemeente steviger op gaat treden tegen de toenemende activiteiten van het criminele circuit in de 

‘bovenwereld’.


Hoe helpen en houden we Arnhemmers aan het werk? 
Geld maakt misschien niet gelukkig, maar een goede, betaalde baan helpt daar wel bij. Voor veel mensen is 

betaald werk de belangrijkste voorwaarde om zich te kunnen ontplooien en van het leven te genieten. D66 is 
een liberale partij die gelooft in gereguleerde marktwerking binnen ethische en maatschappelijke kaders. We 

zien ook dat de mogelijkheid van de overheid om ‘banen te scheppen’ beperkt is. Maar we zien wel kansen 
om de condities voor het vinden van een baan te verbeteren.


Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer is daarin een sleutelbegrip. De arbeidsmarkt verandert in hoog 

tempo. Digitalisering, mondialisering en de enorme invloed van het internet zetten complete sectoren op hun 
kop. In vrijwel iedere sector stijgt de vraag naar kennis en kunde. Zonder startkwaliÞcatie (een diploma havo, 
vwo, mbo niveau 2) zijn jongeren vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Een gemeente kan jongeren niet 

dwingen om hun opleiding af te maken. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het onderwijsaanbod breed 
en goed is, in schone en veilige gebouwen, met kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie en met 

een preventieve aanpak van voortijdig schoolverlaten.


We willen de samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven stimuleren zodat het onderwijs goed aansluit op 
de behoefte aan onder andere technisch personeel en zodat de bedrijven – zonder aanziens des persoons – 

voldoende stageplekken aanbieden. En onderwijs houdt niet op bij de middelbare school. Om werknemers 
zo lang mogelijk geschikt te houden voor de arbeidsmarkt willen we het Leven Lang Leren blijven stimuleren.


Voorwaarde voor een gezonde arbeidsmarkt is natuurlijk een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven en 

instellingen. D66 ziet kansen om dit vestigingsklimaat te versterken, door ervoor te zorgen dat Arnhem een 
bruisende binnenstad is met mooie winkels, prettige horeca en een goed cultureel aanbod, door de 

ontwikkeling van bedrijfsinvesteringszones te stimuleren en als gemeente waar mogelijk startups te 
ondersteunen.


Het brede en bijzondere culturele aanbod van Arnhem heeft natuurlijk een waarde in zichzelf, maar draagt 

ook onmiskenbaar bij aan de aantrekkelijkheid van Arnhem als vestigingsstad voor bedrijven én werknemers. 
D66 heeft zich in de afgelopen periode sterk gemaakt voor de investeringen in en ondersteuning van het 
cultuuraanbod en zal dat de komende periode onverminderd blijven doen. De creatieve economie is in weinig 

steden zo groot als in Arnhem. Deze sector moeten we koesteren. Hij vormt de basis voor onze creatieve en 
levendige stad.
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cultuuraanbod en zal dat de komende periode onverminderd blijven doen. De creatieve economie is in weinig 

steden zo groot als in Arnhem. Deze sector moeten we koesteren. Hij vormt de basis voor onze creatieve en 
levendige stad.
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1. Samen leven: kansen voor iedereen 

D66 vindt dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Helaas heeft niet iedereen in Nederland die 
gelijke kansen. Dit leidt tot een tweedeling in onze samenleving. Die tweedeling willen we bestrijden. 

Iedere Arnhemmer telt mee. 

Kinderen en jongeren 
Alle kinderen en jongeren hebben recht op gelijke kansen om zichzelf te ontwikkelen. Het creëren van gelijke 

kansen begint bij het onderwijs met bijzondere aandacht voor digitalisering. Wanneer kinderen opgroeien in 
omstandigheden waardoor zij minder kansen krijgen, dan verdienen zij onze aandacht en ondersteuning. 

Ouders van kinderen die te maken hebben met armoede zijn niet altijd in beeld bij de gemeente, dit zijn 
namelijk niet altijd ouders met een uitkering. Het is belangrijk dat de sociale wijkteams, teams leefomgeving 
en andere betrokkenen deze problemen tijdig signaleren.


Voor ons tellen alle kinderen mee en moeten alle kinderen mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat 
ieder kind leert zwemmen, deel kan nemen aan een sport en culturele activiteiten als muziekles, en mee kan 
op schoolreis.


Schulden onder jongeren verdienen onze speciale aandacht. Door problematische schulden te saneren, 
krijgen jongeren de kans zich volledig te richten op hun ontwikkeling door middel van school en werk. D66 

wil dat de gemeente hiervoor een saneringskrediet beschikbaar kan stellen.


Rondkomen met een laag inkomen 
D66 zet in op het voorkomen van armoede en het ondersteunen van mensen die rond moeten komen met 

een laag inkomen. De beste manier om leven in armoede te voorkomen, is door het hebben van werk en het 
verstandig leren omgaan met geld. Wij willen de oorzaken van armoede bestrijden en tegelijkertijd mensen 
weerbaarder maken en ondersteunen bij hun persoonlijke ontwikkeling.


Werkzoekenden 
D66 wil de (jeugd)werkloosheid terugdringen. Het liefst door het vinden van een baan die aansluit bij dat wat 
iemand kan en wil. Om iedereen kansen te bieden is volgens D66 een goede samenwerking tussen het UWV, 

het bedrijfsleven, de uitzendbureaus en de gemeente belangrijk. Voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt moet er maatwerk worden geboden.


Jongeren met een migratie-achtergrond vinden moeilijker dan andere Arnhemmers een (vaste) baan, ook als 
zij in Nederland zijn opgegroeid, de Nederlandse taal goed beheersen en goed zijn opgeleid. De relatieve 
onbekendheid van deze groep kansrijke Arnhemmers op de arbeidsmarkt, maakt hen onbemind. D66 maakt 

zich sterk voor diversiteit. De gemeente moet samen met maatschappelijke organisaties een actieve rol 
spelen in het onder de aandacht brengen van de kwaliteiten van Arnhemmers met een migratie-achtergrond 
en het tegengaan van al dan niet bewuste discriminatie op de arbeidsmarkt.
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Deel 1 
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door preventie en waar nodig door handhaving.
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Vluchtelingen 
D66 wil nieuwe Arnhemmers die gevlucht zijn voor de situatie in hun thuisland een veilig thuis en kansen 
bieden in Arnhem. Daarom wil D66 dat vanaf dag één wordt ingezet op taalles, integratie en participatie in de 

wijk en de stad. Hiervoor werken wij samen met werkgevers, opleiders en vluchtelingenorganisaties. De 
gemeente moet de regie hebben als het gaat om de inburgering van nieuwe Arnhemmers. Het inburgeren is 
erbij gebaat als er contact is met andere Arnhemmers, bijvoorbeeld door buddy’s.


Vreemdelingen waarvan de verblijfsvergunning is verlopen of die uitgeprocedeerd zijn, hebben recht op bed, 
bad en brood. D66 vindt het belangrijk dat niemand in Arnhem op straat hoeft te slapen.


Laaggeletterden en digibeten 
In Arnhem zijn meer dan 18.000 laaggeletterden en hebben meer dan 35.000 Arnhemmers moeite met 
digitale communicatie. Zij hebben minder kansen om mee te kunnen doen. Het moeite hebben met lezen, 

schrijven of omgaan met de computer veroorzaakt problemen met het invullen van formulieren, het schrijven 
van (sollicitatie)brieven en het lezen van voorwaarden. Bovendien zijn steeds meer diensten alleen nog online 
te regelen. Wij blijven inzetten op de (integrale) aanpak van laaggeletterdheid en het verwerven van digitale 

vaardigheden.


Diversiteit 
Arnhem is een stad waarin iedereen zich vrij en veilig moet kunnen voelen. D66 staat pal voor de vrijheid om 

in Arnhem te zijn wie je wilt zijn. D66 zet zich in voor iedereen voor wie individuele vrijheid niet 
vanzelfsprekend is. Hierbij zetten we extra in op de seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen én op het 

voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld. Als mensen worden gediscrimineerd vanwege hun 
achtergrond, afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, genderidentiteit of huidskleur, dan treden we op.


D66 wil dat het Sinterklaasfeest een feest voor alle kinderen in Arnhem kan zijn. Daarom wil D66 dat de 

burgemeester (als gastheer van de goedheiligman) het initiatief neemt tot goede afspraken over de 
vormgeving van de metgezel van de Sint, onder meer tijdens de officiële intocht in de stad. Hierin worden in 
elk geval het Arnhems (basis)onderwijs, stichting De Blide Intocht en vertegenwoordigers van de allochtone/

culturele gemeenschap betrokken.


LHBTI-rechten 
Het is noodzakelijk ons in te blijven zetten voor de rechten van LHBTI-ers. Tolerantie en acceptatie is helaas 

niet vanzelfsprekend, ook niet in Arnhem. D66 vindt dat de stad zich in moet zetten voor acceptatie van 
LHBTI-ers in de samenleving. D66 verafschuwt het als homo’s niet hand in hand over straat durven lopen, of 

als transgenders zich niet veilig voelen in onze stad. Voor D66 is en blijft de aanpak van homofoob geweld 
een speerpunt.
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D66 wil … 
> Een goede samenwerking bevorderen tussen het 

onderwijs, de GGD, Stichting Leergeld, de sociale 
wijkteams en andere partners om daarmee 
iedereen gelijke kansen te bieden.


> Een Arnhemse Kinderburgemeester en een 
jongeren digipanel en/of een jongerenraad om 
jongeren een stem te geven over het beleid van 
de gemeente Arnhem.


> Een toereikende subsidie voor Stichting Leergeld 
om schoolprojecten mogelijk te maken en zoveel 
mogelijk kinderen van een laptop te voorzien.


> Dat alle kinderen en jongeren leren omgaan met 
geld, door het aanbod en de aandacht hiervoor te 
vergroten.


> Dat jongeren zonder (problematische) schulden 
kunnen beginnen aan hun carrière.


> Dat de armoedeagenda gericht is op het 
ontwikkelen van 21e-eeuwse vaardigheden 
(onder andere digitaal) van kinderen, jongeren en 
ouderen.


> Blijven investeren in de integrale aanpak van 
laaggeletterdheid en het ontwikkelen van digitale 
vaardigheden.


> Goede informatievoorziening en begeleiding voor 
nieuwe Arnhemmers bij hun vestiging, inburgering 
en participatie, waar nodig ondersteund door 
tolken.


> Mensenrechtenverdedigers tijdelijk opvang, 
training en veiligheid bieden.


> Taalles voor vluchtelingen vanaf dag één. 


> Extra inzetten op voorlichting over relaties en 
seksualiteit binnen het integratietraject voor 
nieuwe Arnhemmers.


> Dat de gemeente vooroploopt bij het bieden van 
werkervaringsplaatsen voor jongeren en nieuwe 
Arnhemmers.


> D66 wil goede informatie (website en/of app) 
waar het voor nieuwkomers in de voor hen 
relevante talen, duidelijk wordt wat je moet weten 
en hoe je zelf je weg kunt vinden; van werk tot 
gezondheid.


> Goede (om)scholingsmogelijkheden voor de 
toekomstige arbeidsmarkt, door in te zetten op 
voorlichting, studiebegeleiding en het bieden van 
stageplaatsen.


> Blijvende aandacht op alle Arnhemse scholen 
voor (seksuele) diversiteit.


> Samen met het Meldpunt Discriminatie en Pesten 
een slagvaardige wijkgerichte antidiscriminatie-
aanpak vormgeven.


> De meldingsbereidheid bij discriminatie verhogen.


> De organisatie van LHBTI-evenementen faciliteren 
en stimuleren.


> Roze lopers (keurmerk voor LHBTI-vriendelijk 
beleid) voor zoveel mogelijk Arnhemse 
zorginstellingen. 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2. Goed onderwijs voor iedere Arnhemmer 

Goed onderwijs zorgt ervoor dat iedereen de kans krijgt het beste uit zichzelf te 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. 
Met een ambitieuze onderwijsagenda zorgen we daarvoor. 

Klaar voor de start 
Wat D66 betreft blijven kinderen het leerrecht vanaf twee jaar behouden. Wij willen niet dat kinderen met een 
achterstand beginnen. Voor veel kinderen is groep 1 van het basisonderwijs te laat om (taal)vaardigheden 

nog op te pikken. D66 is voor integrale kindcentra met daarin kinderopvang, voor- en vroegschoolse 
educatie, buitenschoolse opvang, sport en cultuur.


Passend onderwijs 
Sommige leerlingen, zoals kinderen met een beperking of hoogbegaafde kinderen, hebben binnen het 
reguliere onderwijs extra aandacht nodig. Wij willen dat de gemeente helpt in het vinden van passend 
onderwijs voor ieder kind in Arnhem. Voor alle kinderen moet het mogelijk zijn het voor hen beste onderwijs 

in Arnhem te volgen. Bij passend onderwijs hoort ook passend vervoer.


Veilig op en naar school 
Kinderen moeten op school veilig zijn. Pesten, verkeersonveiligheid, loverboys bij schoolpleinen, roken en 

drugs horen daar niet thuis. D66 wil maatregelen om de veiligheid te verbeteren. We vinden het belangrijk dat 
jongeren goed worden voorgelicht. Op scholen moet het gesprek kunnen worden aangegaan over alcohol en 

drugs, gezondheid, seksualiteit, respect voor verschillen en risicovol gedrag. De gemeente dient scholen 
hierbij te ondersteunen, want het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid.


Een goed gebouw is een voorwaarde voor goed onderwijs. We willen dat schoolgebouwen duurzaam zijn, 

met een prettig en gezond binnenklimaat. Ook voor het bewegingsonderwijs moeten er faciliteiten zijn van 
goede kwaliteit.


Alle leerlingen een diploma 
D66 wil dat elk kind met een diploma van school gaat. Een diploma geeft de beste kans op een baan, 
daarom is elke voortijdig schoolverlater er één te veel. D66 wil intensief blijven samenwerken met scholen, 
jeugdzorg en welzijnswerkers om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De gemeente moet optreden bij 

schoolverzuim en aansturen op een startkwaliÞcatie voor elk kind. Wij streven daarom naar een 
samenhangende aanpak voor jongeren die dreigen uit te vallen. Wij laten niemand aan zijn lot over.
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D66 wil … 
> Een (ambitieuze) onderwijsagenda.


> Doorgaan met de ontwikkeling van Integrale 
Kindcentra in samenwerking met de partners in 
de stad.


> Dat ieder kind in zijn of haar eigen wijk of 
stadsdeel naar een Integraal Kindcentrum kan.


> De mogelijkheid behouden, voor alle kinderen 
vanaf 2 jaar, om 4 dagdelen per week naar de 
peuterspeelzaal of de vroeg- en voorschoolse 
educatie te gaan.


> Dat alle scholen veilig en duurzaam zijn, met een 
gezond binnenklimaat.


> Dat alle schoolpleinen en speeltuinen rookvrij zijn.


> Passend onderwijs voor alle kinderen, ook voor 
hoogbegaafden.


> Waar nodig vervoer naar een passende school 
aanbieden.


> Een brede invulling van schoolgebouwen en de 
omgeving in de wijk, en samenwerking 
bevorderen tussen scholen onderling en tussen 
scholen en andere organisaties.


> Jongeren die toch uitvallen zo snel mogelijk (ook 
gedurende een schooljaar) in een schooltraject of 
een schoolwerktraject plaatsen.


> Schooluitval terugbrengen tot onder het landelijk 
gemiddelde. 


> Extra aandacht voor de hoge uitval onder 
jongeren met een migratie-achtergrond.


> Laaggeletterdheid snel terugdringen door het 
actief opsporen van laaggeletterden en het 
aanbieden van taalonderwijs.


> Meer activiteiten die Arnhem als aantrekkelijke 
studiestad in de markt zetten.


> Voldoende stagemogelijkheden, ook bij de 
gemeente.


> Uitwisselingsprogramma’s met Duitsland en 
tweetalig onderwijs stimuleren in het kader van 
internationalisering en het bevorderen van de 
kenniseconomie.


> Discriminatie van jongeren bij het vinden van een 
stageplek of een baan aanpakken.


> Een inloopspreekuur voor jongeren bij de 
wethouder onderwijs.


> Het brede en laagdrempelige onderwijsaanbod 
handhaven.


> Aandacht voor technologie en duurzaamheid op 
scholen, bijvoorbeeld door het bezoeken van de 
Techniekdag of Innovate Arnhem. 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Iedereen een eerlijke kans 
Discriminatie op de arbeids- en stagemarkt is onacceptabel. Het gebeurt nog te vaak dat leerlingen met een 
migratie-achtergrond gediscrimineerd worden bij het vinden van een baan of stage. Wij willen dat iedere 

jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, een eerlijke kans krijgt. D66 wil dat er aandacht is voor zowel 
aantoonbare als minder zichtbare vormen van arbeidsdiscriminatie. De wethouder heeft een spreekuur waar 
iedereen terecht kan die zich gediscrimineerd voelt. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven en 

werk maken van een inclusieve, diverse organisatie. Wij willen dat je bij de gemeente Arnhem anoniem kunt 
solliciteren.


Jongeren en democratie 
De democratie geven wij dagelijks met elkaar vorm. Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren zich 
hiervan bewust zijn. Wij willen daarom dat er structurele aandacht is voor democratie. Zij is onmisbaar voor 

volwaardige participatie. Zo leren kinderen hun eigen mening te vormen en leren zij te accepteren dat er ook 
andere meningen bestaan. D66 wil dat de gemeente Arnhem ieder jaar actief scholen uitnodigt om kennis te 
maken met de politiek en onze democratie.


Arnhem Studiestad 
Studenten zijn een enorme aanwinst voor Arnhem. Zij beginnen vaak eigen (maatschappelijke) 
ondernemingen, vormen een talentenpool voor de bedrijven en verlevendigen het uitgaansleven. We willen 

alle studenten boeien en binden. D66 wil dat Arnhem een aantrekkelijke studiestad is voor zowel HBO- als 
MBO-studenten. Er moeten voldoende studieplekken zijn op locaties met openingstijden in het weekend, 

bijvoorbeeld in de bibliotheek. D66 staat welwillend tegenover initiatieven vanuit de onderwijsinstellingen en 
studenten om hun studietijd in Arnhem te verbeteren.


Bibliotheek belangrijk 
Onderwijs en de bibliotheek zijn voor D66 onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bibliotheek heeft zich de 
afgelopen periode in Rozet ontwikkeld tot een plek waar je meer kunt dan alleen boeken lenen. D66 wil dat 
de bibliotheek de plek blijft in het hart van de stad die 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 
studieÞnanciering te vinden is.


Circulaire economie in het onderwijs 
Het zo snel mogelijk toe te werken naar een circulaire economie werkt het beste als je al op jonge leeftijd 

inzicht hier in hebt. Natuur- en duurzaamheidseducatie is essentieel voor begrip van de natuurlijke kringloop 
en daarmee begrip van een circulaire economie. Daarom zal D66 initiatieven op dit gebied van harte 
ondersteunen en zorgen dat schoolbesturen worden gestimuleerd om circulaire economie onderdeel.
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3. Zorgen voor elkaar 

D66 wil vooral kijken naar wat mensen wel kunnen en niet naar wat mensen niet kunnen. Zorg moet 
de eigen kracht van mensen ondersteunen of aanvullen, niet vervangen of wegnemen. Soms moeten 

mensen elkaar helpen. We zorgen voor elkaar. D66 wil dat de gemeente Arnhemmers uitnodigt tot een 
gezond en actief leven. 

Wijkaanpak 
De laatste jaren zijn met de decentralisaties veel taken naar de gemeente gegaan. Arnhemmers kunnen nu 
met hulpvragen rondom ondersteuning, zorg en gezin terecht bij een van de acht wijkteams. De Arnhemse 

wijkteams blijven voor ons de belangrijkste toegang voor vragen van Arnhemmers en het aanbieden van 
gerichte ondersteuning. D66 wil dat de wijkteams bekender en beter aanspreekbaar worden. Cruciaal zijn het 
vroeg signaleren van hulpvragen, het actief benaderen van bewoners die minder actief hulp zoeken en het 

bouwen van netwerken. D66 wil investeren in de wijkteams en professionals de ruimte geven om hun werk te 
doen. We denken vanuit bewoners en niet vanuit beleid.


Wanneer mensen behoefte hebben aan hulp, mogen taalbarrières en cultuurverschillen geen belemmering 

vormen. D66 wil dat professionals in de buurtteams, ondersteuning en (thuis)zorg aansluiten bij het dagelijks 
leven van bewoners.


Ruimte voor ideeën 
We juichen nieuwe ideeën en initiatieven die tot verbetering leiden in de zorg toe. Veel Arnhemmers weten 
niet waar ze naar toe kunnen als ze hun hulp willen aanbieden of ideeën hebben. We willen ruim baan voor 

initiatief van bewoners op het gebied van zorg en ondersteuning voor elkaar, met meer samenwerking tussen 
formele en informele zorg. Dit kan bij sociale makelaars in de wijk, bijvoorbeeld via het wijkteam. Het is 
belangrijk op het gebied van welzijn in de wijken duurzame relaties aan te gaan.


Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
Zonder de inzet van vele vrijwilligers komt de Arnhemse samenleving knarsend tot stilstand. Ze leveren een 
krachtige bijdrage aan de leefbaarheid, zorg en welzijn in de maatschappij en zorgen voor een levendige en 

actieve stad. Bijna 15 procent van de Arnhemmers geeft wel eens mantelzorg. Mensen zorgen graag voor 
elkaar, maar mantelzorg kan ook zwaar zijn. We vinden het van belang dat de gemeente mantelzorgers 

koestert en beter ondersteunt. We willen extra aandacht voor minderjarigen die mantelzorg verlenen. De 
samenwerking tussen professionals en mantelzorgers moet beter op elkaar aansluiten. Voor mantelzorgers 
die het lastig vinden hun weg in zorg en ondersteuning te vinden willen we informatie en advies op maat. 

Zichtbare waardering en promotie van vrijwilligerswerk zijn belangrijk.


Respijtzorg is vervangende zorg door een professional of vrijwilliger, waardoor de mantelzorger wat ruimte 
heeft en de mantelzorg beter vol te houden is. We willen inzetten op vernieuwing van respijtzorg en meer 

respijtzorg door vrijwilligers.
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D66 wil … 
> Maatwerk en zorg dichtbij huis.


> Wijken en organisaties met elkaar verbinden om 
kennis en ervaring uit te wisselen.


> Een stedelijke sociale kaart, een overzicht van alle 
zorgaanbieders met daarin aandacht voor 
succesvolle praktijkvoorbeelden.


> Dat sociale makelaars formele en informele zorg 
met elkaar verbinden.


> Onderzoeken hoe de samenwerking tussen 
huisarts en wijkteam beter kan.


> De samenwerking tussen de gemeente en 
zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied 
van preventie.


> Inzetten op innovatie en vernieuwing in het 
sociale domein.


> Ondersteuning van en waardering voor 
vrijwilligers en mantelzorgers.


> Mantelzorgers bijtijds informeren over 
mantelzorgondersteuning en betaalbare 
respijtzorg.


> De subsidieregeling Burgerkracht Sociaal 
Domein, waarmee initiatieven (mede-)geÞnancierd 
kunnen worden, beter onder de aandacht 
brengen.


> Extra aandacht voor de overgang en overdracht 
van jeugdzorg naar volwassenzorg.


> Eenzaamheid tegengaan.


> De zelfredzaamheid van ouderen versterken.


> Inzetten op zo lang mogelijk thuis blijven wonen 
met goede zorg.


> Ouderen ondersteuning bieden bij digitalisering.


> PGB-budgetten beter onder de aandacht 
brengen. 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Signalering en preventie 
Met vroege signalering en preventie kan voorkomen worden dat mensen of gezinnen onnodig belast worden 
met zware en dure ingrepen. De huisarts in de buurt is belangrijk. We hebben in Arnhem sterke netwerken 

van huisartsen en een goed functionerende huisartsenpost. We willen onderzoeken hoe de samenwerking 
van de buurtteams met de huisarts beter kan, waarbij de privacy geborgd is. We willen de samenwerking 
tussen de gemeente en zorgverzekeraars versterken, vooral op het gebied van preventie.


Hulp aan gezinnen en jongeren 
De gemeente is in de afgelopen jaren verantwoordelijk geworden voor jeugdhulp, jeugdbescherming en 
jeugdreclassering. Dit biedt de kans om lokaal maatwerk te bieden. Jeugdhulp voor gezinnen moet zo licht 

als kan, zo zwaar als nodig. Als gezinnen het moeilijk hebben, willen we snelle en passende hulp. Dat 
betekent dat het hele gezin – ook kinderen en jongeren – betrokken moet worden bij de keuze.


Jeugdhulp stopt als jongeren 18 worden. Hulp die nog nodig is mag dan niet zomaar stoppen, omdat de 
regels veranderen. Niet elke jongere die de jeugdzorg of jeugddetentie verlaat, heeft familie bij wie hij of zij 
terecht kan of kan al zelfstandig wonen. Deze jongeren hebben meestal begeleiding nodig om Þnanci‘n te 

beheren en schulden op te lossen, een studiekeuze te maken of een stage of een baan te vinden. Zij moeten 
worden ondersteund richting zelfstandigheid. Daarvoor moet de afstemming tussen organisaties en 
regelingen verbeterd worden.


Dat de gemeente blijft werken met verschillende tarieven voor de jeugd GGZ om ervoor te zorgen dat 
kinderen met psychiatrische problematiek de specialistische behandeling krijgen die zij zo hard nodig 

hebben.


Seniorenvriendelijke stad 
D66 wil eenzaamheid onder ouderen tegengaan door ruimte te bieden voor ontmoetingen, ook met jongere 

generaties. Hier hebben de wijkteams een belangrijke rol. We willen dat ook ouderen zich in alle wijken veilig 
voelen om naar buiten te gaan. We willen een stad die hen uitnodigt tot bewegen en actief zijn. We willen 
ouderen speciÞeke informatie en ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij digitalisering.


Het aantal mensen dat zelf of in hun omgeving te maken heeft met dementie neemt toe. Dit doet een groot 
beroep op hun naasten. Mensen met dementie en hun mantelzorgers hebben veel baat bij hulp en bezoek 

van vrijwilligers. Er is meer informatie en ondersteuning nodig voor vrijwilligers die mensen met dementie 
helpen. We willen stimuleren dat professionals en bewoners dementie herkennen en experimenteren met 
dementievriendelijke buurten en ondersteuningsnetwerken, waarin professionals en vrijwilligers 

samenwerken.


Persoonsgebonden budget 
Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen Arnhemmers meer regie nemen over de hulp die zij nodig 

hebben. Wij vinden dat de gemeente bewoners pro-actiever moet informeren en ondersteunen wanneer zij 
willen kiezen voor een aanbieder waar de gemeente geen contract mee heeft. Het PGB moet een vast 
onderdeel zijn in de afweging die hulpverleners maken voor zorgondersteuning.
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Sportverenigingen en sportaccommodaties 
Bij een goed sportklimaat horen een resultaatgericht Sportbedrijf en goede sportaccommodaties. Wij willen 
dat sportaccommodaties multifunctioneel zijn en optimaal worden benut door ook de daluren goed in te 

vullen. Hiervoor kan worden samengewerkt met zorg- en welzijnsorganisaties. Bij nieuwbouw van 
multifunctionele (sport)accommodaties is voor D66 duurzaamheid een voorwaarde.


Sportevenementen in Arnhem Sportstad 
Sportevenementen dragen bij aan de verlevendiging en het imago van de stad. Grote evenementen als de 
Giro d’Italia of de Bridge to Bridge loop zetten Arnhem als sportstad op de kaart. Daarnaast zijn ze een 
investering in het vestigingsklimaat en een instrument om talent voor Arnhem te interesseren. Successen 

tijdens sportevenementen en van bijvoorbeeld Vitesse zorgen ervoor dat de stad levendiger wordt en dat 
iedereen samen de straat op gaat om dit te vieren. D66 wil zich daarom blijven inzetten om Arnhem als 

sportstad neer te zetten. D66 wil dat de gemeente ook werk blijft maken van het naar binnenhalen van 
sportevenementen.


D66 wil … 
> Dat bij de inrichting van de openbare ruimte 

wordt gekeken naar extra buitensportplaatsen en 
dat er aandacht is voor een gezond en veilig 
sport- en beweegklimaat in de wijk.


> Dat iedere Arnhemmer in de gelegenheid wordt 
gesteld om in de buurt te sporten, en dat er voor 
ieder kind uit Arnhem een speeltuin in de buurt is.


> Dat alle kinderen kunnen sporten.


> Een overzichtelijke sportapp waar alle informatie 
over sportmogelijkheden in Arnhem toegankelijk 
te vinden is.


> Verspreidt over de stad laagdrempelige, 
multifunctionele en duurzame 
sportaccommodaties, waarin sportverenigingen 
en maatschappelijke organisaties samenwerken 
aan gezond en inclusief leefklimaat.


> Het schoolzwemmen behouden.


> Aandacht voor vervoer naar sportaccommodaties 
voor mensen met een beperking. 


> Ome Joop’s Tour en Jeugdland blijvend 
ondersteunen. 


> Drempels voor sporten in verband met 
achtergrond, beperking, sekse of geaardheid 
wegnemen. 


> Kinderen die opgroeien in een 
achterstandssituatie via de GelrePas en samen 
met het Jeugdsportfonds en Stichting Leergeld 
blijven ondersteunen om te gaan sporten.


> De vergoedingen voor sport via de GelrePas 
behouden.


> Blijven investeren in de relatie met Vitesse en 
Papendal om sporten en bewegen te stimuleren, 
en om samen te werken aan maatschappelijke 
prestaties.


> Geen gemeentelijk geld naar Vitesse, tenzij er een 
gelijkwaardige maatschappelijke prestatie 
tegenover staat.


> Meer (top)sportevenementen naar de stad halen, 
om sport en bewegen in de stad en omgeving te 
stimuleren.


> De verbinding voor Þetsers en wandelaars tussen 
de stad en de Veluwe verbeteren, en deze routes 
beter aanduiden. 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4. Sport en bewegen 

Arnhem is een sportieve stad. D66 wil de lat nog hoger leggen. Sport en bewegen zijn nodig voor een 
gezonde en vitale bevolking. Door te sporten en bewegen werken we aan een gezonde leefstijl en 

komen we meer in contact met anderen. 

Gezonde leefstijl 
Sporten en bewegen zijn een belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Goed voor het lichaam en voor 

de geest en bovendien leuk om te doen. Nog niet voor iedereen is het een gewoonte om te sporten en dat 
een leven lang te doen. Dit kan bijvoorbeeld overgewicht en een verminderde weerbaarheid tot gevolg 

hebben. Daarom wil D66 dat in de komende jaren nog meer mensen in beweging komen.


Beginnen bij de jeugd 
Bijna 1 op de 7 kinderen heeft tegenwoordig overgewicht. Bewegen is één van de oplossingen hiervoor en 

voorkomt gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Het is noodzakelijk om het sportbeleid te verweven met 
het armoedebeleid, volksgezondheid en onderwijs. Kinderen uit een gezin met een laag inkomen sporten 
minder vaak dan kinderen met rijkere ouders. Wie jong de waarde van sporten ontdekt, heeft daar een leven 

lang plezier van. Het zorgt voor een betere gezondheid van kinderen en bespaart hoge zorgkosten in de 
toekomst.


Iedereen moet kunnen sporten 
D66 staat voor een samenleving waarbij iedereen zichzelf mag en kan zijn, ook bij de sportclub. Sporten is 
leuk wanneer iedereen mee kan doen en plezier heeft. Sporten moet voor iedereen toegankelijk zijn, 

ongeacht de achtergrond, de beperking, de sekse of geaardheid. Een veilig en toegankelijk sportklimaat is 
belangrijk. Wij willen daarom dat alle Arnhemse sportverenigingen aandacht hebben voor dit onderwerp. 
Sport dient ook toegankelijk te zijn voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking en voor 

chronisch zieken. Vervoer van en naar sportaccommodaties speelt hierbij een belangrijke rol.


Sporten in de openbare ruimte 
Steeds meer Arnhemmers sporten in de openbare ruimte: hardlopen, wielrennen, wandelen en andere 

sporten. Bij de start van nieuwe gebiedsontwikkelingen moet sport en bewegen daarom direct worden 
meegenomen. De gemeente moet bijvoorbeeld afspraken maken met projectontwikkelaars over de inrichting. 
Bij de inrichting van de openbare ruimte wil D66 aandacht geven aan veilige Þets-, wandel-, en skeelerpaden, 

maar ook skateplekken, basketbalpleintjes, speeltuinen en bijvoorbeeld Cruijff Courts om Arnhemmers uit te 
dagen te gaan sporten. D66 wil een betere verbinding voor wandelaars en Þetsers tussen (het centrum van) 

de stad en de Veluwe. De grote aantallen bezoekers die nu het Nationaal Park de Hoge Veluwe en het Kršller-
Müller museum bezoeken, zullen dan ook eerder Arnhem bezoeken. Hier liggen kansen op de korte en lange 
termijn.
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5. Vrijheid en veiligheid 

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. D66 zet primair in op het 

voorkomen van onveiligheid. Maar overal waar preventie geen oplossing biedt, is handhaving 
noodzakelijk. 

We willen voorkomen dat mensen in de criminaliteit terecht komen. Het is belangrijk om kansen te 

hebben op de arbeidsmarkt, schulden te voorkomen en discriminatie tegen te gaan. Effectieve 
preventie vraagt om goede samenwerking tussen gemeentelijke diensten, politie, scholen, zorg- en 

welzijnsinstellingen en private initiatieven. 

Houdt de stad schoon en de buurt veilig 
Een gemeente met schone straten, pleinen en parken, met mooi en heel straatmeubilair en met werkende 

straatlantaarns kent minder criminaliteit en overlast dan een gemeente waarbij dat niet goed is geregeld. D66 
wil dat Arnhem de openbare ruimte netjes houdt, bij overlast snel reageert en goede voorlichting geeft over 
hoe bewoners de veiligheid in de buurt zelf kunnen vergroten. De veiligheid in de buurt is ook de 

verantwoordelijkheid van mensen onderling. Zij stellen, wanneer zij met elkaar omgaan, normen. Onderlinge 
sociale verbanden zijn daarom de belangrijkste voorwaarde voor het scheppen van een veilige leefomgeving 
in de eigen buurt of straat. Wij willen ook de brandveiligheid van woningen in Arnhem vergroten door gerichte 

voorlichting aan risicogroepen, zoals studenten, ouderen en mensen met een beperking.


Toezicht en handhaving 
De politie heeft een veelomvattende taak en hoort te weten wat er speelt in de Arnhemse wijken. De 
wijkagent speelt hierin een cruciale rol. D66 wil dat wijkagenten samen met de wijkteams optrekken in het 
geven van voorlichting en het op laagdrempelige wijze aanspreekbaar zijn in de eigen buurt. Ook bij het 

tegengaan van huiselijk geweld is deze samenwerking belangrijk.


Naast politie zijn er in Arnhem steeds meer Bijzondere Opsporingsambtenaren (BOA’ s). Deze 
ordehandhavers werken voor de gemeente. Zij houden toezicht in wijken en buurten en moeten handhaven. 

Zij zijn ook voor veel bewoners een aanspreek- en informatiepunt. BOA’s spelen een belangrijke rol in de 
openbare orde van Arnhem.


D66 is alleen voorstander van cameratoezicht en preventief fouilleren als dat een redelijk veiligheidsdoel 
dient. Alleen een gevoel van veiligheid is niet genoeg.


De onderwereld is steeds meer actief in de bovenwereld (zoals door aankoop en exploitatie vastgoed, 

exploitatie van winkels en horeca). Hierdoor krijgen criminelen steeds meer invloed op de samenleving. Dit 
moet met kracht bestreden worden. 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D66 wil … 
> Dat ondermijnende criminaliteit met voorrang 

wordt aangepakt.


> Inspraak van de gemeente over de inzet op lokale 
prioriteiten door de politie.


> Een ruimere inzet van BOA’s als handhavers van 
de openbare orde.


> Dat als er overtredingen worden vastgesteld er 
ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd.


> Deelnemen aan een landelijke pilot met 
gereguleerde wietteelt, liefst in regionaal verband, 
gekoppeld aan kwaliteitscontrole en bestrijding 
van illegale kweek.


> Een onderzoek naar het moderniseren van het 
cameratoezicht waarbij de voor- en nadelen van 
het realtime waarschuwen worden meegenomen.


> Goede straatverlichting op onveilige plaatsen 
zoals op de (aanloop naar) bruggen tussen Zuid 
en Noord.


> De tippelzone (zorgzone) handhaven, totdat er 
een goed alternatief is


> Alle panden waarin gedwongen prostitutie 
plaatsvindt, sluiten en waar mogelijk deze panden 
– al dan niet gebruik makend van het 
gemeentelijk voorkeursrecht- onttrekken aan het 
criminele circuit.


> Dat er een goed vindbaar meldpunt radicalisering 
wordt ingesteld.


> De brandveiligheid van woningen in Arnhem 
vergroten door gerichte voorlichtingscampagnes. 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Lokale prioriteiten 
Door de komst van de nationale politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66 vindt dat de 
burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger moet kunnen 

oppakken. D66 wil dat de driehoeksverhouding – het overleg waarin de burgemeester, OM en politie spreken 
over veiligheidsonderwerpen- afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met 
handhavingsarrangementen. De gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te maken afspraken.


Drugs 
Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. 
Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit 

die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.


Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al 

veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, 
kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.


Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt 

aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. 
Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat 
patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De 

gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken.


Prostitutie 
De tippelzone (zorgzone) dient te worden gehandhaafd totdat er een betere oplossing is. Op het moment dat 
prostituees in de illegaliteit verdwijnen, zullen hun werk- en leefomstandigheden verslechteren. Wij willen niet 
dat sekswerkers buiten beeld raken, want dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen en mensenhandelaren.


Vuurwerk 
D66 wil de komende jaren geleidelijk werken aan een omslag in het denken rondom consumentenvuurwerk. 
Tegenover de traditie en het plezier staan vele ongelukken met letsel, milieuschade en overlast voor verder 

(denk ook aan dieren). D66 wil daarom het aantal plekken waar een verbod op het afsteken van vuurwerk 
geldt uitbreiden. Te beginnen met de binnenstad (gebied tussen de singels). Hiertegenover wil D66 dat er een 
oudjaars-evenement komt, vergelijkbaar met andere grote steden. Dit eventueel in combinatie met een 

professionele vuurwerkshow.


Radicalisering 
Wij moeten voorkomen dat mensen kiezen voor terreur. Dit geldt voor islamitisch extremisme dat nu actueel 
is, maar ook voor radicalisering van bijvoorbeeld extreem-rechts of extreem-links. Arnhemmers moeten 
weten waar ze met hun zorgen naar toe kunnen als zij zien dat iemand in hun omgeving radicaliseert. 

Hiervoor wil D66 een goed vindbaar meldpunt radicalisering instellen. Daardoor kan radicalisering in een 
vroeg stadium worden aangepakt.
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zoals op de (aanloop naar) bruggen tussen Zuid 
en Noord.


> De tippelzone (zorgzone) handhaven, totdat er 
een goed alternatief is


> Alle panden waarin gedwongen prostitutie 
plaatsvindt, sluiten en waar mogelijk deze panden 
– al dan niet gebruik makend van het 
gemeentelijk voorkeursrecht- onttrekken aan het 
criminele circuit.


> Dat er een goed vindbaar meldpunt radicalisering 
wordt ingesteld.


> De brandveiligheid van woningen in Arnhem 
vergroten door gerichte voorlichtingscampagnes. 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Lokale prioriteiten 
Door de komst van de nationale politie is de rol van de burgemeester veranderd. D66 vindt dat de 
burgemeester zijn rol als hoofd van de politie op het gebied van openbare orde steviger moet kunnen 

oppakken. D66 wil dat de driehoeksverhouding – het overleg waarin de burgemeester, OM en politie spreken 
over veiligheidsonderwerpen- afspraken maakt over de inzet op lokale prioriteiten, bijvoorbeeld met 
handhavingsarrangementen. De gemeenteraad moet inspraak krijgen in de te maken afspraken.


Drugs 
Illegale wietteelt leidt tot veel overlast, brandgevaar en criminaliteit. D66 is voor het reguleren van wietteelt. 
Ons doel is hiermee de gezondheidsrisico’s van drugsgebruik te verminderen en de overlast en criminaliteit 

die hiermee gepaard gaan te beperken. Regulering gaat wat ons betreft samen met goede voorlichting.


Arnhem is een logische plek voor een van de landelijke pilots met gereguleerde wietteelt. Er is in Arnhem al 

veel kennis aanwezig over (vezel)hennepteelt. Bij voorkeur wordt een pilot regionaal opgezet. Overheid, 
kennisinstellingen en ondernemers kunnen hierin samenwerken.


Thuisteelt van medicinale cannabis kan onder voorwaarden worden toegestaan. Mits de patiënt zich houdt 

aan het maximum van vijf planten, valt het thuis telen helemaal binnen de wettelijke kaders. 
Woningcorporaties hanteren echter vaak een zero tolerance beleid. Wat D66 betreft kan het niet zo zijn dat 
patiënten vanwege het telen van medicinale wiet voor eigen gebruik uit hun woning worden gezet. De 

gemeente moet het voortouw nemen om hierover met alle betrokken partijen eenduidige afspraken te maken.


Prostitutie 
De tippelzone (zorgzone) dient te worden gehandhaafd totdat er een betere oplossing is. Op het moment dat 
prostituees in de illegaliteit verdwijnen, zullen hun werk- en leefomstandigheden verslechteren. Wij willen niet 
dat sekswerkers buiten beeld raken, want dat maakt ze kwetsbaar voor criminelen en mensenhandelaren.


Vuurwerk 
D66 wil de komende jaren geleidelijk werken aan een omslag in het denken rondom consumentenvuurwerk. 
Tegenover de traditie en het plezier staan vele ongelukken met letsel, milieuschade en overlast voor verder 

(denk ook aan dieren). D66 wil daarom het aantal plekken waar een verbod op het afsteken van vuurwerk 
geldt uitbreiden. Te beginnen met de binnenstad (gebied tussen de singels). Hiertegenover wil D66 dat er een 
oudjaars-evenement komt, vergelijkbaar met andere grote steden. Dit eventueel in combinatie met een 

professionele vuurwerkshow.


Radicalisering 
Wij moeten voorkomen dat mensen kiezen voor terreur. Dit geldt voor islamitisch extremisme dat nu actueel 
is, maar ook voor radicalisering van bijvoorbeeld extreem-rechts of extreem-links. Arnhemmers moeten 
weten waar ze met hun zorgen naar toe kunnen als zij zien dat iemand in hun omgeving radicaliseert. 

Hiervoor wil D66 een goed vindbaar meldpunt radicalisering instellen. Daardoor kan radicalisering in een 
vroeg stadium worden aangepakt.
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6. Werkgelegenheid 

D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bestaande en nieuwe ondernemers. Door 
ruimte te geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk helpen en houden. 

D66 wil een 'ja, tenzij'-aanpak: meer ruimte door minder regels. Arnhem moet de meest MKB-
vriendelijke gemeente van Gelderland worden. 

Ondernemerschap 
Voor ons zijn ondernemende mensen de basis voor een open en levendige maatschappij. D66 wil dat het 
voor bedrijven en instellingen aantrekkelijk is om zich in de gemeente Arnhem te vestigen en dat 

ondernemers er kunnen starten en groeien. Een gunstig vestigings- en ondernemersklimaat hangt met veel 
beleidsterreinen samen: met aantrekkelijke en veilige winkelstraten, een breed aanbod van cultuur en horeca, 
opgeleide werknemers, goede bereikbaarheid en een mooie en groene omgeving. De regisserende rol van de 

lokale overheid is daarin voor D66 onmisbaar. Door ondernemers mogelijkheden te geven, zorgen we er 
bijvoorbeeld voor dat er voldoende werkgelegenheid is en dat iedereen de mogelijkheid heeft om bij te 
dragen aan de samenleving.


Startups en het MKB zijn de motor van banen en innovatie, en daarmee belangrijk voor de groei van onze 
lokale economie. D66 moedigt ondernemen aan, onder andere door het stimuleren van ondernemerschap 

vanuit HBO en MBO. D66 wil dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van Gelderland wordt. De gemeente 
ondersteunt waar mogelijk startende ondernemers. Bijvoorbeeld door mee te werken aan transformaties en 
door lastenverlaging: 3 jaar OZB-vrij.


Toptalent vormt de kern van nieuw ondernemerschap. D66 wil investeren in de stad en de regio, zodat 
Arnhem nog meer een vestigingsplaats wordt voor talent, door te zorgen voor een bruisende leefomgeving, 
bloeiende cultuur, recreatie en natuur. D66 wil dat de gemeente Arnhem een dienstbare overheid is die 

investeert in het vertrouwen van ondernemers.
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Deel 2 
Een levendige en 
ondernemende stad 
D66 wil Arnhem zo aantrekkelijk mogelijk maken. Voor bestaande en 

nieuwe inwoners, voor ondernemers en voor bezoekers. Door ruimte te 
geven aan ondernemerschap kunnen we meer Arnhemmers aan het werk 

helpen en houden. Een sterke cultuursector geeft ruimte voor ontplooiing 

en ontmoeting, en zet onze stad (inter)nationaal op de kaart. Daarnaast 

moeten we het toeristisch potentieel Arnhem veel beter benutten. 

De komende jaren wil D66 verder bouwen aan een goed vestigingsklimaat. 

Arnhem moet een ondernemersvriendelijke gemeente zijn. We moeten zorgen 

voor een bruisende leefomgeving, bloeiende cultuur, recreatie en natuur.


> Arnhem werkt. 

D66 ondersteunt innovatief ondernemerschap. De creatieve sector en de 

ontwikkeling naar een circulaire economie zijn van groot belang voor de 

stad. We zetten in op een duurzaam levendige binnenstad en goede 

regionale en internationale samenwerking. 

> We zijn en blijven de culturele hoofdstad van het oosten. 

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen om na te denken en 
versterken de samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in 

cultuur. D66 wil hier mee doorgaan. Alle Arnhemmers moeten van een sterk 

cultuuraanbod kunnen genieten en aan cultuur mee kunnen doen.


> Toeristisch Arnhem beter op de kaart. 

Arnhem heeft met haar ligging, haar bewogen geschiedenis en grote 

toeristische trekkers een enorm potentieel. Dit moeten we beter benutten: 

door aanbod met elkaar te verbinden en bezoekers beter te informeren.
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Ondernemersklimaat 
D66 wil het ondernemersklimaat in Arnhem versterken door bestaande en nieuwe bedrijven op een 
uitmuntende wijze te faciliteren. Hierbij past een ‘Ja, tenzij’-aanpak. Regels zijn er om grenzen te stellen maar 

moeten geen onnodige blokkades zijn.


D66 wil meer ruimte door minder regels. Vaak kan een meldingsplicht in plaats van vergunningsplicht 
volstaan, denk bijvoorbeeld aan kleinschalige verbouwingen of kleine evenementen. Achteraf kan dit nog wel 

getoetst worden aan de regelgeving. Daarnaast wil D66 in de komende periode experimenteren met 
regelluwe zones. De nieuwe omgevingswet is volgens D66 een uitgelezen mogelijkheid om het regelbestand 
tegen het licht te houden en te actualiseren.


Wij willen procedures vereenvoudigen door digitale volgsystemen en dossiers in te voeren voor 
veelvoorkomende aanvragen. Dit bespaart gemeente en ondernemer veel administratie. D66 wil dat er een 

volwaardig ondernemersloket komt. Ondernemers kunnen hier terecht voor al hun zaken met de gemeente 
Arnhem en worden op een goede manier begeleid door de gemeentelijke organisatie heen. Dit is onderdeel 
van de Citymarketing.


D66 wil dat de gemeente Arnhem een goede opdrachtgever is. De gemeente betaalt ondernemers op tijd en 
aanbestedingen verlopen transparant.


Innovatie 
Innovatie is belangrijk. De wereld om ons heen verandert voortdurend. D66 stimuleert innovatie, want we 
willen dat ook onze kinderen het beter krijgen dan wij. Innovaties moeten bijdragen aan de oplossing van 

maatschappelijke problemen. We denken bijvoorbeeld aan de energietransitie, lang en gezond leven, 
circulaire economie en nieuwe, duurzame en gezonde vormen van mobiliteit. Ondernemers die oplossingen 
ontwikkelen voor deze maatschappelijke uitdagingen kunnen rekenen op onze steun.


Door automatisering en robotisering is er nu en in de toekomst minder behoefte aan eenvoudig kantoorwerk. 
Het zogenaamde “midden” valt weg uit de arbeidsmarkt. Het succesvolle antwoord op alle economische 
ontwikkelingen en onzekerheden is veerkracht. Wanneer we het opleidingsniveau van mensen verbeteren, en 

mensen in staat stellen om permanent te leren dan zullen zij het werk van de toekomst kunnen doen.


Kennis van de energietransitie is een kracht van Arnhem. D66 ziet IPKW en Arnhems Buiten als 

innovatiecentra en wil dat de gemeente deze versterkt.


Creatieve economie 
De creatieve sector is bijna nergens in Nederland groter dan in Arnhem, en daarmee een belangrijke aanjager 

van onze lokale economie. Door creatief en artistiek ondernemerschap in collectief te faciliteren en 
ondersteunen kunnen de organisaties zich beter manifesteren zowel in als buiten de stad en daarmee 
versterken we innovatiekracht etc. Het verbinden van creativiteit met technologie en de maakindustrie is een 

belangrijke basis voor onze economie van de toekomst.
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Regionale en internationale samenwerking 
D66 kijkt over grenzen heen, zeker als het gaat om ondernemerschap, innovatie en werkgelegenheid. 
Economische activiteit overschrijdt gemeentegrenzen: veel mensen werken in een andere gemeente en soms 

zelfs over de grens. Voor faciliteiten zoals een goede infrastructuur moeten we samenwerken met andere 
gemeenten en de provincie.


De Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen is de belangrijkste buitenlandse handels- en zakenpartner van de 

Arnhemse en regionale economie. D66 wil dat de gemeente meer aandacht besteedt aan de relatie met onze 
directe buren. Dit kan onder andere door een sterkere positie in te nemen in bestaande structuren zoals de 
Euregio Rijn-Waal, de Economic Board en het versterken van de band met het Duits-Nederlandse 

ondernemersinitiatief Euregionaal Economisch netwerk.


D66 wil een regionale visie ontwikkelen voor de detailhandel. Op die manier kan iedere gemeente zich richten 

op kansen, in plaats van elkaar wegconcurreren. D66 wil dat de Economic Board Arnhem-Nijmegen een 
accountmanager aanstelt die nieuwe bedrijven naar de regio haalt. D66 wil dat gemeenten in de regio 
samenwerken om arbeidsmarkt en onderwijs op elkaar te laten aansluiten.


D66 wil … 
> Dat Arnhem de MKB-vriendelijkste stad van 

Gelderland wordt.


> Startende ondernemers de eerste 3 jaar 
vrijstelling van OZB geven.


> Voor de circulaire economie een digitaal platform 
ontwikkelen waar ondernemer en inkopers 
elkaar kunnen vinden.


> Winkels en bedrijven stimuleren om keurmerken 
voor veilig, maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam ondernemen te halen.


> Dat de gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% 
circulair inkoopt.


> Dat de gemeente een voortrekkersrol vervult in 
het realiseren van stadslandbouw.


> Gratis schoolfruit bij voorkeur in samenwerking 
met lokale producenten.


> Een deskundig en herkenbaar team van 
accountmanagers.


> Experimenteren met regelluwe zones.


> Een volwaardig ondernemersloket.


> Investeren in een goede relatie met IPKW en 
Arnhems Buiten.


> Een regionale visie voor de detailhandel.


> ‘Wonen boven winkels’ nieuw leven inblazen.


> Een stimuleringsfonds circulaire economie.


> Een Duitstalige accountmanager.


> De 8 kwartieren van de binnenstad ieder een 
duidelijk eigen karakter geven.


> Dat er beter gebruik wordt gemaakt van het 
fonds Steengoed Benutten van de provincie 
Gelderland.


> Zoveel mogelijk de koopzondagen vrijgeven. 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Circulaire economie 
De transitie naar een duurzame samenleving, waarin circulair gebouwd wordt, de hele stad van het aardgas 
is afgekoppeld en het vervoer uitstootvrij is, gaat de komende decennia voor een enorme economische bloei 

zorgen en veel nieuwe banen opleveren. Een belangrijke impuls hiervoor, is ervoor te zorgen Arnhem circulair 
gaat inkopen.


De gemeente koopt jaarlijks voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten in. D66 wil dat de 

gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% circulair inkoopt en hierbij maximaal de lokale en regionale 
aanbieders een kans geeft om een duurzame bijdrage aan de Arnhemse economie te leveren. D66 wil een 
digitaal platform ontwikkelen waar de Arnhemse ondernemer en de inkopers van de gemeente Arnhem 

elkaar kunnen vinden. De gemeente Arnhem moet zich conformeren aan het VNG-grondstoffenakkoord, 
zodat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt en dat we in 2050 in een circulaire 

economie leven.


De deeleconomie gaat uit van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Denk bijvoorbeeld 
aan het delen van gereedschap, auto’s, appartementen. Omdat dit kan helpen bij de transitie naar een 

circulaire economie wil D66 de deeleconomie stimuleren.


Stadslandbouw 
D66 wil de productie, distributie, verwerking en handel van voedsel dicht bij huis houden. Stadslandbouw zal 

in de toekomst een economische sector van betekenis zijn. Daarbij zetten we in op het verder uitbreiden van 
de huidige kleinschalige stedelijke projecten in combinatie met zorg en participatie. In regionaal verband 

willen we werken aan kortere voedselketens in samenhang met de stad.


Binnenstad 
De binnenstad is het kloppend hart van Arnhem. Een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te 

ontspannen, te wandelen en te ontmoeten. Door gewijzigd consumentengedrag en internetgebruik wordt de 
binnenstad van de toekomst niet langer gedomineerd door winkelstraten. De binnenstad is direct en indirect 
van groot economisch belang voor Arnhem. Niet alleen genereert de binnenstad direct banen; een bruisende 

binnenstad trekt bezoekers en bewoners naar de stad, maar ook bedrijven. D66 ziet functievermenging 
(“blurring”) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken.


D66 wil meer bewoners in de binnenstad. D66 wil een levendige binnenstad door het aantal bewoners te 
vergroten naar ten minste 15.000. In de zuidelijke binnenstad worden veel woningen gebouwd. D66 wil dat 
de leegstaande ruimte boven winkels benut wordt voor extra woningen. Dit levert extra woningen op en 

maakt winkelstraten levendiger en ’s avonds veiliger.


Het kernwinkelgebied van Arnhem-Zuid (Kronenburg) en de binnenstad moeten elkaar aanvullen. 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 in de binnenstad is een belangrijke bron van 
werk voor onze stad. Met de vrije sluitingstijden hebben de horecaondernemers meer ruimte gekregen om te 
ondernemen.
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gaat inkopen.


De gemeente koopt jaarlijks voor meer dan 150 miljoen euro aan goederen en diensten in. D66 wil dat de 

gemeente Arnhem in 2020 minimaal 25% circulair inkoopt en hierbij maximaal de lokale en regionale 
aanbieders een kans geeft om een duurzame bijdrage aan de Arnhemse economie te leveren. D66 wil een 
digitaal platform ontwikkelen waar de Arnhemse ondernemer en de inkopers van de gemeente Arnhem 

elkaar kunnen vinden. De gemeente Arnhem moet zich conformeren aan het VNG-grondstoffenakkoord, 
zodat er in 2030 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt en dat we in 2050 in een circulaire 

economie leven.


De deeleconomie gaat uit van diensten in plaats van het in bezit hebben van goederen. Denk bijvoorbeeld 
aan het delen van gereedschap, auto’s, appartementen. Omdat dit kan helpen bij de transitie naar een 

circulaire economie wil D66 de deeleconomie stimuleren.


Stadslandbouw 
D66 wil de productie, distributie, verwerking en handel van voedsel dicht bij huis houden. Stadslandbouw zal 

in de toekomst een economische sector van betekenis zijn. Daarbij zetten we in op het verder uitbreiden van 
de huidige kleinschalige stedelijke projecten in combinatie met zorg en participatie. In regionaal verband 

willen we werken aan kortere voedselketens in samenhang met de stad.


Binnenstad 
De binnenstad is het kloppend hart van Arnhem. Een plek om te wonen, te werken, te winkelen, te 

ontspannen, te wandelen en te ontmoeten. Door gewijzigd consumentengedrag en internetgebruik wordt de 
binnenstad van de toekomst niet langer gedomineerd door winkelstraten. De binnenstad is direct en indirect 
van groot economisch belang voor Arnhem. Niet alleen genereert de binnenstad direct banen; een bruisende 

binnenstad trekt bezoekers en bewoners naar de stad, maar ook bedrijven. D66 ziet functievermenging 
(“blurring”) als een kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken.


D66 wil meer bewoners in de binnenstad. D66 wil een levendige binnenstad door het aantal bewoners te 
vergroten naar ten minste 15.000. In de zuidelijke binnenstad worden veel woningen gebouwd. D66 wil dat 
de leegstaande ruimte boven winkels benut wordt voor extra woningen. Dit levert extra woningen op en 

maakt winkelstraten levendiger en ’s avonds veiliger.


Het kernwinkelgebied van Arnhem-Zuid (Kronenburg) en de binnenstad moeten elkaar aanvullen. 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 in de binnenstad is een belangrijke bron van 
werk voor onze stad. Met de vrije sluitingstijden hebben de horecaondernemers meer ruimte gekregen om te 
ondernemen.
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Arnhems talent op de kaart 
Deze rijkdom komt en blijft niet vanzelf. Het bestaat bij de gratie van een schitterend netwerk dat steeds 
moet worden onderhouden. De aanwezigheid van ArtEZ moeten we koesteren. Daar worden veel uitvoerders 

opgeleid. We moeten ervoor zorgen dat dit talent zich in Arnhem verder kan ontwikkelen. Daarnaast moeten 
we blijven investeren in onze culturele infrastructuur en programmering. Dan zijn wij in staat mensen en 
organisaties aan Arnhem te binden en zetten we ons als culturele stad (inter)nationaal op de kaart.


Culturele infrastructuur 
In de afgelopen jaren zijn wij in staat geweest slagen te maken: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus 
Filmtheater en Museum Arnhem. Dit zijn lange termijn investeringen waar we vele tientallen jaren plezier van 

gaan hebben.


Maar we zijn nog niet klaar. Het is noodzakelijk dat de culturele activiteiten geen eilandjes zijn. Wij streven 

naar zoveel mogelijk samenwerking tussen de verschillende gezelschappen en activiteiten. Niet alleen 
organisatorisch maar ook fysiek. Wij willen dat het verouderde Stadstheater ingrijpend wordt vernieuwd. 
Indien mogelijk willen wij Oostpool en Introdans daar een plek bieden.


D66 wil een logische verbinding maken tussen de in en buiten de stad verspreide culturele hoogtepunten: 
van Museum Arnhem via Artez, Rozet, Filmhuis naar Stadstheater en Musis Sacrum (de cultuurcorridor). Een 
onderdeel daarvan is het verwijderen van de Blauwe Golven door dit gebied aantrekkelijk groen in te richten. 

Hier kan ruimte komen voor buitensport en de nieuwe huisvesting van Showroom Arnhem.


D66 wil … 
> Dat Het Gelders Orkest duurzaam aan Arnhem 

verbonden blijft.


> Het Stadstheater ingrijpend vernieuwen, en hier 
ook Oostpool en Introdans onderbrengen.


> De Blauwe Golven vervangen door een 
aantrekkelijke groene entree van de binnenstad: 
de cultuurcorridor.


> De Arnhemse pleinen beschikbaar houden en 
programmeren voor diverse evenementen.


> Een breed aanbod van evenementen 
ondersteunen, zowel in de binnenstad als in de 
wijken. 


> Een website en/of app waarop het totale actuele 
cultuuraanbod in de regio Arnhem-Nijmegen in 
één oogopslag zichtbaar is.


> Samenwerking tussen de diverse gezelschappen 
en cultuurinstellingen verbeteren. 


> Minimaal één keer per jaar een evenement met 
een internationale uitstraling.


> Dat Arnhemse podia een speciaal tarief voor de 
Arnhemse amateurverenigingen en -
gezelschappen opnemen in de 
verhuurvoorwaarden.


> Aandacht voor de schakels tussen 
cultuuronderwijs (zoals ArtEZ), 
cultuurinstellingen (groot en klein) en individuele 
kunstenaars.


> Kansen bieden aan net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers om zich in Arnhem 
verder te ontwikkelen. 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7. Culturele hoofdstad van het oosten 

Kunst en cultuur spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken 
de identiteit van een samenleving. De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in de culturele 

infrastructuur: Musis Sacrum, Theater aan de Rijn, Focus Filmtheater en Museum Arnhem. D66 wil 
hier mee doorgaan. D66 maakt een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen toegang 
geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving 

met gelijke kansen. 

Cultuur en samenleving 
Cultuurbeleid is een investering in de samenleving. Kunst en cultuur voeden maatschappelijk debat, maken 
de ontwikkeling van gedeelde waarden mogelijk én creëren ruimte voor (menings)verschil. Kunst en cultuur 
spreken tot de verbeelding, prikkelen mensen om kritisch na te denken en versterken de identiteit van een 

samenleving. Dat is niet alleen passief maar juist ook actief. Zo ontwikkelen mensen zichzelf en voelen zij 
zich verbonden met elkaar. D66 maakt daarom een vuist voor een sterk kunst- en cultuurbeleid, dat iedereen 
toegang geeft tot verschillende vormen van kunst en cultuur en daarmee bijdraagt aan een open samenleving 

met gelijke kansen.


Topcultuur koesteren 
Arnhem heeft een rijke cultuur op topniveau: de internationaal en nationaal fameuze organisaties zoals 

Introdans, Oostpool, Het Gelders Orkest en De Nieuwe Oost en de evenementen zoals Sonsbeek-
beeldententoonstelling, State of Fashion (voorheen Modebiënnale), World Living Statues, Bridge to Liberation 

Experience, Free Your Mind. Daarnaast zijn er kleinschaliger activiteiten op stad-, buurt- en wijkniveau. Al 
deze vormen van cultuur willen wij blijven ondersteunen.
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Arnhems talent op de kaart 
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opgeleid. We moeten ervoor zorgen dat dit talent zich in Arnhem verder kan ontwikkelen. Daarnaast moeten 
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onderdeel daarvan is het verwijderen van de Blauwe Golven door dit gebied aantrekkelijk groen in te richten. 
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> De Arnhemse pleinen beschikbaar houden en 
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cultuuronderwijs (zoals ArtEZ), 
cultuurinstellingen (groot en klein) en individuele 
kunstenaars.


> Kansen bieden aan net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers om zich in Arnhem 
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Regionaal samenwerken 
We moeten ons inzetten om het toeristische potentieel van Arnhem in relatie met de regio te vergroten en 
beter te vermarkten. Door het aanbod te verbinden en beter te presenteren, kunnen we de verblijfsduur van 

toeristen in de stad verlengen en bezoekers verleiden tot een meerdaags verblijf.


D66 wil … 
> Alle belangrijke entrees van de binnenstad 

aantrekkelijk inrichten, zoals bijvoorbeeld door 
het vergroenen van het Roermondsplein.


> Een fonds voor het herstellen van de historische 
kenmerken van oude gevels in de binnenstad.


> De verblijfskwaliteit in de binnenstad verbeteren 
door groen en water, bijvoorbeeld middels het 
realiseren van het noordelijke deel van de 
Jansbeek en het aantrekkelijk inrichten van het 
Gele Rijdersplein.


> Park Sonsbeek en de binnenstad verbinden 
middels een aantrekkelijk groene route voor 
voetgangers en Þetsers.


> De Bridge to Liberation Experience als 
eigentijdse vorm van herdenken behouden en 
beter (inter)nationaal onder de aandacht 
brengen.


> De samenwerking met de overige Airborne-
gemeentes intensiveren.


> Het unieke oorlogserfgoed rondom Deelen, zoals 
bunker Diogenes, beter benutten. 


> De Eusebiuskerk in 2019 volledig uit de steigers.


> Rondom de 75ste herdenking van de Slag om 
Arnhem in 2019 een bijzonder, internationaal 
programma bieden aan de bezoekers van de 
stad.


> Een hoogwaardige toeristische verbinding 
tussen Gelredome, Meinerswijk, Arnhem 
Centraal, Burgers’ Zoo en het Nederlands 
Openluchtmuseum en Nationaal Park De Hoge 
Veluwe, bijvoorbeeld middels historische tram, 
trolley of kabelbaan.


> De samenwerking met Nationaal Park De Hoge 
Veluwe en het Kröller Müller Museum 
verbeteren.


> Intensieve samenwerking binnen de provincie 
Gelderland en tussen Arnhem en Nijmegen, om 
samen het toeristische potentieel van de regio 
optimaal te vergroten en benutten.


> Alle parken en landgoederen beter onder de 
aandacht van bezoekers brengen: naast 
Sonsbeek en Mariëndaal bijvoorbeeld ook 
Lingezegen en Meinerswijk. 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8. Toerisme 

Arnhem heeft met haar geweldige ligging tussen rivierengebied en Veluwe, haar bewogen 
geschiedenis en grote toeristische trekkers zoals Burgers’ Zoo en het Nederlands Openluchtmuseum 

een enorm toeristisch potentieel. Dit moeten we veel beter benutten: door aanbod met elkaar te 
verbinden en bezoekers beter te informeren. Van Gelredome, via Meinerswijk, de binnenstad, Arnhem 
Centraal en Park Sonsbeek tot aan het oorlogserfgoed rondom vliegveld Deelen moeten toeristische 

trekpleisters aaneengeschakeld worden. 

Binnenstad 
De Arnhemse binnenstad – het ondernemende en culturele hart van Arnhem – heeft de afgelopen jaren een 
positieve ontwikkeling doorgemaakt. Het aanknopen bij de historie heeft de eigen identiteit van Arnhem 
bevestigd. De realisatie van de Jansbeek en het nieuwe informatiecentrum Slag om Arnhem zijn aanwinsten 

voor de stad.


Historie 
Arnhem is 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 de citymarketing van Arnhem als interessante 
toeristische bestemming. Niet alleen de binnenstad, maar ook de omgeving van Deelen is hierin van belang.
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Regionaal samenwerken 
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verbeteren.
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Sonsbeek en Mariëndaal bijvoorbeeld ook 
Lingezegen en Meinerswijk. 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9. Energiebesparing en duurzame energie 

Klimaatverandering is een enorme uitdaging, die we niet in Arnhem kunnen oplossen. We kunnen 
echter wel onze bijdrage leveren, zodat ook toekomstige generaties in vrijheid en gezondheid in deze 

stad kunnen leven. We moeten minder energie gaan gebruiken en die energie die we gebruiken 
duurzaam opwekken. De Nederlandse overheid wil dat in 2050 alle energie uit duurzame bronnen 
komt. Dat is tot nu toe ook de ambitie van de gemeente Arnhem. D66 verhoogt deze ambitie en wil dat 

Arnhem al in 2035 energieneutraal is. 

Energiebesparing 
Energiebesparing is de eerste stap richting een energieneutraal Arnhem: wat je niet verbruikt, hoef je ook niet 
op te wekken. De gemeente heeft hierbij een voorbeeldfunctie. Ze moet haar eigen vastgoed verduurzamen, 
lokaal geproduceerde groene stroom inkopen en alle openbare verlichting vervangen door LED.


Inwoners en bedrijven hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om energie te besparen en zelf te 
produceren. De afgelopen jaren zijn er met name in de sociale huursector grote stappen gezet en concrete 
afspraken gemaakt. De komende periode focussen we op het begeleiden van particuliere woningbezitters 

naar energiebesparing. We beginnen daar waar het snelst resultaat kan worden geboekt: we willen dat in 
2022 geen enkele woning meer het laagste energielabel heeft. In Arnhem is naar schatting ten minste 200 

miljoen euro nodig voor de verduurzaming van particuliere woningen. Om hiervoor duurzaamheidsleningen te 
kunnen verstrekken, moet daarom samengewerkt worden met externe investeerders. Duurzaamheid loont: 
deze leningen kunnen met de opbrengst van energiebesparing worden afgelost.


D66 wil bedrijven ondersteunen om alle energiebesparende maatregelen te nemen die zich binnen 5 jaar 
terugverdienen. Samen met bedrijven kijken we wat er nodig is om verduurzaming van de grond te krijgen en 
afvalstromen weer elders in te zetten. Met een voucherregeling kan de gemeente een Þnanci‘le bijdrage 

leveren aan de begeleidingskosten van verduurzaming. Het stimuleren van verduurzaming combineren we 
met een striktere handhaving van de Wet Milieubeheer, die bedrijven dwingt ook daadwerkelijk in 
duurzaamheid te investeren.
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Deel 3 
Duurzaam wonen en leven 
D66 heeft een ambitieuze agenda voor een duurzamer Arnhem. De stad 

van de toekomst is een compacte stad, waarin we ons zonder uitstoot 
verplaatsen en zo veel mogelijk in onze eigen energiebehoefte voorzien. 

De uitdagingen op het gebied van milieu en klimaat zijn groot en mondiaal. 

D66 ziet echter ook lokaal realistische oplossingen. We werken aan een stad 

waarin het goed wonen is voor alle Arnhemmers, nu en in de toekomst.


> Energie besparen en duurzaam opwekken. 

D66 wil dat Arnhem al in 2035 energieneutraal is. Daarom moeten we 

streven naar maximale energiebesparing. Daarnaast zorgen we voor meer 
mogelijkheden om duurzame energie op te wekken: windmolens, 

zonnevelden en nieuwe technologieën zoals geothermie. 

> Een duurzaam bereikbare stad. 

Een goede bereikbaarheid is voor Arnhem van groot belang, maar de 

luchtkwaliteit moet beter. Meer mensen moeten de auto verruilen voor de 

Þets. Bij de verdeling van ruimte, krijgen voetganger, Þetser en OV prioriteit.


> Een passende woning voor iedereen. 
Arnhem groeit verder. Om te zorgen dat er voor iedereen een passende 

woning is, moeten we zorgen voor een grote diversiteit aan duurzame 

koopwoningen en middenhuurwoningen.


> Arnhem moet nog groener. 

We koesteren bestaand groen, en kiezen bij de groei van de stad liever voor 

hoogbouw dan voor bouwen in het groen. We zetten in op een 

klimaatbestendige stad: we gaan hitteplekken tegen en vergroenen waar 
mogelijk om overtollig regenwater op te vangen.
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D66 wil … 
> Arnhem energieneutraal en zonder aardgas in 

2035.


> Verdere uitbreiding van het warmtenet, bij 
voorkeur met meerdere leveranciers.


> Geen gasaansluiting meer voor 
nieuwbouwwoningen.


> Dat Þnanciering van de investeringen in 
energiebesparing makkelijker wordt gemaakt, 
doordat de gemeente meewerkt aan het verder 
ontwikkelen van energiediensten.


> Vanuit een Energieloket Arnhemmers actief 
benaderen met informatie over verduurzaming, 
te beginnen bij woningen met de laagste 
energielabels.


> Zodra dat mogelijk is lokale 
duurzaamheidsdoelen opnemen in 
bouwregelgeving. 


> Al het gemeenschappelijk vastgoed 
energieneutraal (eigen opwek van duurzame 
energie) voor 2025.


> Een netwerk van tweerichtingenlaadpalen in alle 
wijken uitrollen, waar mogelijk gecombineerd 
met het trolleynetwerk.


> Nader onderzoek naar de inzet van innovatieve 
warmtebronnen, zoals geothermie. 


> Elektrische deelauto’s stimuleren en faciliteren. 


> Duurzaamheidsleningen mogelijk maken voor 
alle gebouweneigenaren, niet alleen voor 
woningeigenaren.


> De middelen voor duurzaamheidsleningen 
verveelvoudigen, door het aantrekken van 
externe Þnanciers zoals pensioenfondsen.


> Een volledige overstap naar LED voor alle 
openbare verlichting en in alle gemeentelijke 
gebouwen.


> Energie-advies voor bedrijven en instellingen, in 
combinatie met betere handhaving van de Wet 
Milieubeheer, zodat zij alle energiebesparende 
maatregelen uitvoeren die in 5 jaar terug te 
verdienen zijn.


> In overleg met defensie en de provincie nieuwe 
locaties voor windturbines aanwijzen, 
bijvoorbeeld langs snelwegen.


> Miniwindmolens onder voorwaarden mogelijk 
maken, ook binnen de bebouwde kom.


> Gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien 
van zonnepanelen, te beginnen met het 
stadhuis.


> Experimenten met buurtbatterijen voor de 
opslag van lokaal opgewekte energie faciliteren. 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Duurzame energie opwekken 
Voor windturbines zijn de mogelijkheden in Arnhem beperkt. Door nabijheid van woningen, natuurwaarden of 
beperkingen vanuit vliegbasis Deelen, zijn op veel plekken nu geen windturbines toegestaan. In overleg met 

defensie en met de provincie kan gekeken worden of bijvoorbeeld langs snelwegen nog nieuwe locaties voor 
windturbines aan te wijzen zijn. Biomassa, groen gas en mini-windmolens kunnen slechts een klein deel van 
de benodigde energie leveren. Voor zonne-energie en het gebruik restwarmte warmte uit de industrie zijn 

echter nog volop mogelijkheden. Ook aardwarmte (diepe geothermie) kan in de toekomst een rol spelen om 
te voorzien in onze energiebehoefte.


D66 wil vol inzetten op zonne-energie. Geschikte daken moeten zo veel mogelijk worden benut. Ook moet er 

meer ruimte komen voor grootschalige zonnevelden, bijvoorbeeld langs snelwegen of aan de randen van 
bedrijventerreinen. Het stadswarmtenet heeft een belangrijke rol om aardgasvrij te kunnen worden. De 

uitbreiding hiervan moet de gemeente nader onderzoeken, ook in combinatie met nieuwe warmtebronnen, 
zoals restwarmte van bedrijven en aardwarmte. 


De technische ontwikkelingen op energiegebied gaan snel. Deze moeten we nauwlettend volgen om alle 

kansen te kunnen benutten en onze ambities te realiseren.


Energie opslaan  
Doordat zon en wind niet altijd evenveel energie opleveren, zal de opslag van elektriciteit steeds meer van 

belang zijn. Nieuwe vormen van batterijen en de opslag in de vorm van waterstof zijn de toekomst. Arnhem 
moet zich blijven inzetten voor de toepassing van dergelijke innovaties, bijvoorbeeld in de vorm van 

buurtaccu’s. Slimme laadpalen en een koppeling met het trolleynetwerk zijn een goed begin van een 
toekomstbestendig energienetwerk in iedere wijk.
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D66 wil … 
> Arnhem energieneutraal en zonder aardgas in 

2035.


> Verdere uitbreiding van het warmtenet, bij 
voorkeur met meerdere leveranciers.


> Geen gasaansluiting meer voor 
nieuwbouwwoningen.


> Dat Þnanciering van de investeringen in 
energiebesparing makkelijker wordt gemaakt, 
doordat de gemeente meewerkt aan het verder 
ontwikkelen van energiediensten.


> Vanuit een Energieloket Arnhemmers actief 
benaderen met informatie over verduurzaming, 
te beginnen bij woningen met de laagste 
energielabels.


> Zodra dat mogelijk is lokale 
duurzaamheidsdoelen opnemen in 
bouwregelgeving. 


> Al het gemeenschappelijk vastgoed 
energieneutraal (eigen opwek van duurzame 
energie) voor 2025.


> Een netwerk van tweerichtingenlaadpalen in alle 
wijken uitrollen, waar mogelijk gecombineerd 
met het trolleynetwerk.


> Nader onderzoek naar de inzet van innovatieve 
warmtebronnen, zoals geothermie. 


> Elektrische deelauto’s stimuleren en faciliteren. 


> Duurzaamheidsleningen mogelijk maken voor 
alle gebouweneigenaren, niet alleen voor 
woningeigenaren.


> De middelen voor duurzaamheidsleningen 
verveelvoudigen, door het aantrekken van 
externe Þnanciers zoals pensioenfondsen.


> Een volledige overstap naar LED voor alle 
openbare verlichting en in alle gemeentelijke 
gebouwen.


> Energie-advies voor bedrijven en instellingen, in 
combinatie met betere handhaving van de Wet 
Milieubeheer, zodat zij alle energiebesparende 
maatregelen uitvoeren die in 5 jaar terug te 
verdienen zijn.


> In overleg met defensie en de provincie nieuwe 
locaties voor windturbines aanwijzen, 
bijvoorbeeld langs snelwegen.


> Miniwindmolens onder voorwaarden mogelijk 
maken, ook binnen de bebouwde kom.


> Gemeentelijke gebouwen waar mogelijk voorzien 
van zonnepanelen, te beginnen met het 
stadhuis.


> Experimenten met buurtbatterijen voor de 
opslag van lokaal opgewekte energie faciliteren. 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11. Duurzaam bereikbaar 

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel 
voor zij die in Arnhem wonen en elders werken, of juist naar Arnhem komen voor werk of recreatie. 

Goede verbindingen dragen bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. De goede bereikbaarheid van 
werklocaties op de Þets, met het openbaar vervoer en met de auto is van groot belang. 

Door groei van de stad en vanwege luchtvervuiling en klimaatverandering, zullen scherpe keuzes gemaakt 

moeten worden om de stad duurzaam bereikbaar te houden. D66 gaat deze niet uit de weg, want alleen dan 
blijft Arnhem bereikbaar, leefbaar, mooi en schoon.


Voor een schone en bereikbare stad zet D66 in de eerste plaats in op: lopen, Þetsen en openbaar vervoer. 
Auto’s moeten binnen de stad alleen worden gebruikt als ze echt nodig zijn. Ze veroorzaken meestal veel 
uitstoot en vragen veel ruimte op de weg en op parkeerplaatsen. Verschillende vormen van vervoer kunnen 

conßicteren. Waar onveilige verkeerssituaties ontstaan, moeten die in samenspraak met omwonenden en 
gebruikers worden opgelost.


Autoluwe en autovrije straten 
Wij willen meer straten in Arnhem autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen 
we zoveel mogelijk ruimte bieden aan Þetsers en voetgangers. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met 

draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand 
bieden.


Onderhoud van wegen en straten is hét moment om de verdeling van de ruimte tussen de vervoermiddelen 

duurzaam te heroverwegen. D66 wil deze momenten aangrijpen om niet het verkeer, maar het stedelijk leven 
centraal te stellen. We bieden meer ruimte voor voetganger, Þets en groen bij groot onderhoud van Arnhemse 
wegen en straten.


Lopen is ook mobiliteit 
Er wordt vaak niet gedacht aan de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen, maar lopen is een 
belangrijk vervoersmiddel. Het is gezond: lichaamsbeweging voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt 

hun welzijn. D66 wil lopen stimuleren door te zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en 
wandelpaden. Bij inrichting van de openbare ruimte, krijgt de voetganger prioriteit, direct gevolgd door de 

Þetser.


Zeker in de binnenstad zijn de afstanden beperkt. Al lopend vinden bezoekers gemakkelijk hun weg tussen 
winkels, horeca, cultuur en wonen. Hiervoor moeten niet alleen de hoofdwinkelstraten maar ook de rest van 

het voetgangersgebied aantrekkelijk en uitnodigend zijn ingericht.
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10. Schone lucht 

Schone lucht is van levensbelang voor de inwoners van onze stad. De luchtkwaliteit laat echter in 
grote delen van Arnhem te wensen over: we voldoen op sommige plekken niet aan de Europese 

normen en in grote delen van de stad de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) ongezond. 

Doorgaand verkeer verminderen 
Het doorgaande verkeer over de drie Arnhemse bruggen is een belangrijke veroorzaker van dit probleem. De 
gemeente moet zich inzetten om doorgaand verkeer in de stad te weren. Ook het doortrekken van snelweg 

A15 richting Zevenaar kan de Arnhemse wegen ontlasten. We moeten blijven lobbyen om die weg zonder 
tolheffing aangelegd te krijgen.


Schone alternatieven benutten 
Daarnaast moet het vervoer binnen Arnhem schoner worden. Meer Arnhemmers moeten verleid worden om 
de auto te verruilen voor de Þets of de trolleybus. Door kwalitatief goede routes voor Þetsers, met voorrang 
waar mogelijk, kunnen we het autogebruik verminderen. Om de Þetspaden aantrekkelijk te maken, moeten 

brom- en snorÞetsen (m.u.v. elektrische snorÞetsen) zo veel mogelijk van het Þetspad worden geweerd. Het 
openbaar vervoer moet binnen Arnhem volledig elektrisch worden, en ook de gemeente zelf maakt zo veel 
mogelijk gebruik van uitstootvrije elektrische auto’s.


D66 wil … 
> De bestaande milieuzone niet alleen op 

vrachtverkeer, maar ook op oude dieselautoÕs en 
tweetaktbromÞetsen toepassen.


> Op plekken waar veel Þjnstof wordt uitgestoten, 
onderzoeken of dit door extra of andere 
beplanting kan worden opgevangen.


> De bestaande milieuzone uitbreiden met het 
Airborneplein en de John Frostbrug, om zo 
vervuilende voertuigen uit de stad te weren.


> Stationair draaiende motoren van taxiÕs en laad- 
en losverkeer verminderen.


> Een elektrisch bevoorradingsnetwerk voor en 
door binnenstadsondernemers.


> In overleg met de provincie de luchtvervuiling 
rondom de Pleijroute versneld verminderen.


> Volledig elektrisch openbaar vervoer in Arnhem.


> Brom- en snorÞetsen zo veel mogelijk weren van 
het Þetspad.


> Inzet op het doortrekken van de A15 zonder 
tolheffing. 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11. Duurzaam bereikbaar 

Arnhem is door zijn ligging een knooppunt van rails, rivieren en snelwegen. Dit is een groot voordeel 
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Auto’s moeten binnen de stad alleen worden gebruikt als ze echt nodig zijn. Ze veroorzaken meestal veel 
uitstoot en vragen veel ruimte op de weg en op parkeerplaatsen. Verschillende vormen van vervoer kunnen 

conßicteren. Waar onveilige verkeerssituaties ontstaan, moeten die in samenspraak met omwonenden en 
gebruikers worden opgelost.


Autoluwe en autovrije straten 
Wij willen meer straten in Arnhem autoluw en autovrij inrichten. In de beperkte ruimte die de stad heeft, willen 
we zoveel mogelijk ruimte bieden aan Þetsers en voetgangers. Als bewoners zelf het initiatief nemen om met 

draagvlak in de buurt hun eigen straat anders in te richten, moet de gemeente daarbij een helpende hand 
bieden.


Onderhoud van wegen en straten is hét moment om de verdeling van de ruimte tussen de vervoermiddelen 

duurzaam te heroverwegen. D66 wil deze momenten aangrijpen om niet het verkeer, maar het stedelijk leven 
centraal te stellen. We bieden meer ruimte voor voetganger, Þets en groen bij groot onderhoud van Arnhemse 
wegen en straten.


Lopen is ook mobiliteit 
Er wordt vaak niet gedacht aan de meest voorkomende manier om ons voort te bewegen, maar lopen is een 
belangrijk vervoersmiddel. Het is gezond: lichaamsbeweging voorkomt dat mensen ziek worden en verhoogt 

hun welzijn. D66 wil lopen stimuleren door te zorgen voor goed verlichte en obstakelvrije trottoirs en 
wandelpaden. Bij inrichting van de openbare ruimte, krijgt de voetganger prioriteit, direct gevolgd door de 

Þetser.


Zeker in de binnenstad zijn de afstanden beperkt. Al lopend vinden bezoekers gemakkelijk hun weg tussen 
winkels, horeca, cultuur en wonen. Hiervoor moeten niet alleen de hoofdwinkelstraten maar ook de rest van 

het voetgangersgebied aantrekkelijk en uitnodigend zijn ingericht.
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10. Schone lucht 

Schone lucht is van levensbelang voor de inwoners van onze stad. De luchtkwaliteit laat echter in 
grote delen van Arnhem te wensen over: we voldoen op sommige plekken niet aan de Europese 

normen en in grote delen van de stad de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheids-
organisatie (WHO) ongezond. 

Doorgaand verkeer verminderen 
Het doorgaande verkeer over de drie Arnhemse bruggen is een belangrijke veroorzaker van dit probleem. De 
gemeente moet zich inzetten om doorgaand verkeer in de stad te weren. Ook het doortrekken van snelweg 

A15 richting Zevenaar kan de Arnhemse wegen ontlasten. We moeten blijven lobbyen om die weg zonder 
tolheffing aangelegd te krijgen.


Schone alternatieven benutten 
Daarnaast moet het vervoer binnen Arnhem schoner worden. Meer Arnhemmers moeten verleid worden om 
de auto te verruilen voor de Þets of de trolleybus. Door kwalitatief goede routes voor Þetsers, met voorrang 
waar mogelijk, kunnen we het autogebruik verminderen. Om de Þetspaden aantrekkelijk te maken, moeten 

brom- en snorÞetsen (m.u.v. elektrische snorÞetsen) zo veel mogelijk van het Þetspad worden geweerd. Het 
openbaar vervoer moet binnen Arnhem volledig elektrisch worden, en ook de gemeente zelf maakt zo veel 
mogelijk gebruik van uitstootvrije elektrische auto’s.


D66 wil … 
> De bestaande milieuzone niet alleen op 

vrachtverkeer, maar ook op oude dieselautoÕs en 
tweetaktbromÞetsen toepassen.


> Op plekken waar veel Þjnstof wordt uitgestoten, 
onderzoeken of dit door extra of andere 
beplanting kan worden opgevangen.


> De bestaande milieuzone uitbreiden met het 
Airborneplein en de John Frostbrug, om zo 
vervuilende voertuigen uit de stad te weren.


> Stationair draaiende motoren van taxiÕs en laad- 
en losverkeer verminderen.


> Een elektrisch bevoorradingsnetwerk voor en 
door binnenstadsondernemers.


> In overleg met de provincie de luchtvervuiling 
rondom de Pleijroute versneld verminderen.


> Volledig elektrisch openbaar vervoer in Arnhem.


> Brom- en snorÞetsen zo veel mogelijk weren van 
het Þetspad.


> Inzet op het doortrekken van de A15 zonder 
tolheffing. 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> Het realiseren (waar gewenst en mogelijk) van 
vrijliggende Þetspaden met name op de 
belangrijke invalsroutes van de stad 
(bijvoorbeeld langs de Velperweg).


> Het verbreden (waar gewenst en mogelijk) van 
bestaande Þetspaden, zoals in het geval van het 
Þetspad langs Meinerswijk (van Mandelabrug 
naar Drielsedijk).


> De kwaliteit van met name betegelde Þetspaden 
verbeteren.


> Fiets- en voetgangersverbindingen tussen 
Rijnkade en Stadsblokken (middels intensieve 
veerverbinding, aanpassing van de Mandelabrug 
of nieuwe Þetsbrug) en Stadsblokken en 
Malburgen-West (middels een Þetsbrug) 
verbeteren.


> WatertaxiÕs opnemen in OV dienstregeling.


> Inzetten op het realiseren van een 
informatiesysteem voor parkeren op de 
invalsroutes Westervoortsedijk, Apeldoornseweg 
en Nijmeegseweg en Velperbuitensingel;


> Parkeren tegen gereduceerd tarief voor 
elektrische auto`s met meer oplaadpunten.


> De vindbaarheid, gastvrijheid en de kwaliteit van 
parkeergarages verhogen.


> Het realiseren van parkeervoorzieningen voor de 
auto alsmede van een Þetsstalling op het 
Roermondsplein als onderdeel van de inrichting 
van een groene corridor.


> Onderzoeken of doorgaand verkeer meer 
ongelijke kruisingen kan krijgen (zoals een 
mogelijke verlenging van de Willemstunnel).


> Onderzoek naar (de aantrekkelijkheid van) 
bestaande transferia (Gelredome) en naar 
uitbreiding met nieuwe transferia gekoppeld aan 
de belangrijkste invalsroutes van de stad.


> Lagere parkeertarieven op die momenten dat het 
minder druk is.


> Gratis parkeren gecombineerd met een goede 
(hoog frequente) pendeldienst op transferia.


> Flitsparkeren in binnenstad introduceren.


> De Oude kraan autoluw maken met ruimte voor 
voetganger en snelÞetspad.


> Het stimuleren van deelauto initiatieven.


> Aanpakken van te hard rijden in 30 km-zones, 
bijvoorbeeld door hardrijders een brief te sturen 
vanuit gemeente of wijk.


> De technische ontwikkelingen van de Hyperloop 
met halteplaats Arnhem volgen.


> Dat onveilige verkeerssituaties sneller worden 
aangepakt.


> Dat het voorzieningenniveau van het openbaar 
vervoer op peil blijft en een basisfrequentie kent 
van twee keer per uur.


> Afstemming van het groot onderhoud in de regio 
teneinde een effici‘nter verloop te 
bewerkstelligen en verkeerscongestie zoveel 
mogelijk te beperken.


> In overleg met ondernemers de mogelijkheden 
onderzoeken van bereikbaarheid van 
werklocaties, bijvoorbeeld via pendeldiensten 
met kleine bussen, een snelbus en de 
verbetering van de Þetspaden op en naar 
werklocaties.


> Ondersteuning van de spoorverdubbeling 
Utrecht Ð Arnhem Ð Duitse grens met een actieve 
lobby.


> Ondersteuning van de uitbreiding van de ICE en 
lokale Duits-Nederlandse treinverbindingen. 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Fietsen heeft de toekomst 
De Þets is voor vrijwel iedereen beschikbaar, bruikbaar, betaalbaar en veelal het snelste vervoermiddel in de 
stad. Het is dan ook niet vreemd dat het Þetsgebruik groeit. Door elektrische ondersteuning is de Þets voor 

meer mensen en voor langere afstanden een goede oplossing. D66 wil knelpunten in Þetsroutes oplossen, 
om zo de Þets nog aantrekkelijker te maken als vervoermiddel in de stad.


We zetten in op uitbreiding van het netwerk van snelÞetspaden, meer vrijliggende en bredere Þetspaden en 

meer Þetsparkeerplaatsen. Oplaadpunten voor elektrische Þetsen op strategische plaatsen zouden 
vanzelfsprekend moeten zijn. De Þets krijgt waar mogelijk letterlijk voorrang. Wij nemen de Þets als 
vervoermiddel serieus en investeren daarom jaarlijks minimaal 1,5 miljoen extra in een actieprogramma 

Arnhem Fietst! We asfalteren bestaande tegelÞetspaden, zetten in op aantrekkelijke Þetsstraten door de 
Arnhemse wijken en bedrijfsterreinen en bredere en comfortabele Þetsverbindingen in de stad.


De verbindingen tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid voor Þetsers en voetgangers kunnen worden 
verbeterd. Met de ontwikkeling van Stadsblokken is het logisch ook deze nieuwe buurt in de route op te 
nemen. Dat maakt de route direct ook veiliger. We willen een nieuwe Þetsbrug realiseren die Malburgen-West 

met Stadsblokken verbindt, en vanaf Stadsblokken een aantrekkelijke verbinding met de Rijnkade cre‘ren. 
Dit kan met een goed toegankelijke, het hele jaar door beschikbare veerverbinding, met een nieuwe brug en/
of met een aanpassing van de Mandelabrug. Om alle ontwikkelingen rond de rivier beter te verbinden, 

zouden daarnaast watertaxiÕs onderdeel van het Arnhemse openbaar vervoer moeten worden.


Openbaar vervoer 
Met het trolleybusnetwerk en vervoersknooppunt Arnhem Centraal ligt er een goede basis voor een 
toekomstbestendig openbaar vervoer in de stad. D66 zet in op volledig elektrisch openbaar vervoer met 
duurzaam opgewekte energie. Met de trolley 2.0, die deels zonder bovenleiding kan rijden, is het mogelijk om 

elektrisch vervoer sneller uit te breiden. Omdat niemand graag lang wacht vindt D66 dat er kritisch naar de 
dienstregeling gekeken moet worden. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden, is het van belang 
dat buslijnen vaak genoeg rijden. Ten minste twee keer per uur, ook Õs avonds en in het weekend.


De auto is er nog 
Hoewel de auto ons de afgelopen eeuw veel vrijheid en voorspoed heeft gebracht, is de traditionele auto met 

brandstofmotor op zijn retour. De toekomst is zelfrijdend elektrisch vervoer, gedeeld en op afroep 
beschikbaar. D66 wil dat Arnhem zich hierop voorbereid en nadenkt over de benodigde aanpassingen. In de 
tussentijd moeten we autodelen stimuleren, zo min mogelijk in de openbare ruimte parkeren en zorgen voor 

voldoende oplaadpunten en gratis parkeermogelijkheden voor elektrische autoÕs.


D66 wil … 
> Loop- en wandelroutes verbeteren en de 

bekendheid ervan vergroten.


> Bewaakte Þetsenstallingen in de binnenstad 
gratis houden en waar mogelijk uitbreiden.


> Het aantal oplaadpunten voor elektrische Þetsen 
en scooters vergroten.


> Dat anoniem betaald parkeren voor hen die aan 
hun privacy gehecht zijn mogelijk blijft.
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> Het realiseren (waar gewenst en mogelijk) van 
vrijliggende Þetspaden met name op de 
belangrijke invalsroutes van de stad 
(bijvoorbeeld langs de Velperweg).


> Het verbreden (waar gewenst en mogelijk) van 
bestaande Þetspaden, zoals in het geval van het 
Þetspad langs Meinerswijk (van Mandelabrug 
naar Drielsedijk).


> De kwaliteit van met name betegelde Þetspaden 
verbeteren.


> Fiets- en voetgangersverbindingen tussen 
Rijnkade en Stadsblokken (middels intensieve 
veerverbinding, aanpassing van de Mandelabrug 
of nieuwe Þetsbrug) en Stadsblokken en 
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verbeteren.


> WatertaxiÕs opnemen in OV dienstregeling.
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informatiesysteem voor parkeren op de 
invalsroutes Westervoortsedijk, Apeldoornseweg 
en Nijmeegseweg en Velperbuitensingel;


> Parkeren tegen gereduceerd tarief voor 
elektrische auto`s met meer oplaadpunten.


> De vindbaarheid, gastvrijheid en de kwaliteit van 
parkeergarages verhogen.


> Het realiseren van parkeervoorzieningen voor de 
auto alsmede van een Þetsstalling op het 
Roermondsplein als onderdeel van de inrichting 
van een groene corridor.


> Onderzoeken of doorgaand verkeer meer 
ongelijke kruisingen kan krijgen (zoals een 
mogelijke verlenging van de Willemstunnel).


> Onderzoek naar (de aantrekkelijkheid van) 
bestaande transferia (Gelredome) en naar 
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> De Oude kraan autoluw maken met ruimte voor 
voetganger en snelÞetspad.


> Het stimuleren van deelauto initiatieven.


> Aanpakken van te hard rijden in 30 km-zones, 
bijvoorbeeld door hardrijders een brief te sturen 
vanuit gemeente of wijk.


> De technische ontwikkelingen van de Hyperloop 
met halteplaats Arnhem volgen.


> Dat onveilige verkeerssituaties sneller worden 
aangepakt.


> Dat het voorzieningenniveau van het openbaar 
vervoer op peil blijft en een basisfrequentie kent 
van twee keer per uur.


> Afstemming van het groot onderhoud in de regio 
teneinde een effici‘nter verloop te 
bewerkstelligen en verkeerscongestie zoveel 
mogelijk te beperken.


> In overleg met ondernemers de mogelijkheden 
onderzoeken van bereikbaarheid van 
werklocaties, bijvoorbeeld via pendeldiensten 
met kleine bussen, een snelbus en de 
verbetering van de Þetspaden op en naar 
werklocaties.


> Ondersteuning van de spoorverdubbeling 
Utrecht Ð Arnhem Ð Duitse grens met een actieve 
lobby.


> Ondersteuning van de uitbreiding van de ICE en 
lokale Duits-Nederlandse treinverbindingen. 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Fietsen heeft de toekomst 
De Þets is voor vrijwel iedereen beschikbaar, bruikbaar, betaalbaar en veelal het snelste vervoermiddel in de 
stad. Het is dan ook niet vreemd dat het Þetsgebruik groeit. Door elektrische ondersteuning is de Þets voor 

meer mensen en voor langere afstanden een goede oplossing. D66 wil knelpunten in Þetsroutes oplossen, 
om zo de Þets nog aantrekkelijker te maken als vervoermiddel in de stad.


We zetten in op uitbreiding van het netwerk van snelÞetspaden, meer vrijliggende en bredere Þetspaden en 

meer Þetsparkeerplaatsen. Oplaadpunten voor elektrische Þetsen op strategische plaatsen zouden 
vanzelfsprekend moeten zijn. De Þets krijgt waar mogelijk letterlijk voorrang. Wij nemen de Þets als 
vervoermiddel serieus en investeren daarom jaarlijks minimaal 1,5 miljoen extra in een actieprogramma 

Arnhem Fietst! We asfalteren bestaande tegelÞetspaden, zetten in op aantrekkelijke Þetsstraten door de 
Arnhemse wijken en bedrijfsterreinen en bredere en comfortabele Þetsverbindingen in de stad.


De verbindingen tussen Arnhem Noord en Arnhem Zuid voor Þetsers en voetgangers kunnen worden 
verbeterd. Met de ontwikkeling van Stadsblokken is het logisch ook deze nieuwe buurt in de route op te 
nemen. Dat maakt de route direct ook veiliger. We willen een nieuwe Þetsbrug realiseren die Malburgen-West 

met Stadsblokken verbindt, en vanaf Stadsblokken een aantrekkelijke verbinding met de Rijnkade cre‘ren. 
Dit kan met een goed toegankelijke, het hele jaar door beschikbare veerverbinding, met een nieuwe brug en/
of met een aanpassing van de Mandelabrug. Om alle ontwikkelingen rond de rivier beter te verbinden, 

zouden daarnaast watertaxiÕs onderdeel van het Arnhemse openbaar vervoer moeten worden.


Openbaar vervoer 
Met het trolleybusnetwerk en vervoersknooppunt Arnhem Centraal ligt er een goede basis voor een 
toekomstbestendig openbaar vervoer in de stad. D66 zet in op volledig elektrisch openbaar vervoer met 
duurzaam opgewekte energie. Met de trolley 2.0, die deels zonder bovenleiding kan rijden, is het mogelijk om 

elektrisch vervoer sneller uit te breiden. Omdat niemand graag lang wacht vindt D66 dat er kritisch naar de 
dienstregeling gekeken moet worden. Om het openbaar vervoer aantrekkelijk te houden, is het van belang 
dat buslijnen vaak genoeg rijden. Ten minste twee keer per uur, ook Õs avonds en in het weekend.


De auto is er nog 
Hoewel de auto ons de afgelopen eeuw veel vrijheid en voorspoed heeft gebracht, is de traditionele auto met 

brandstofmotor op zijn retour. De toekomst is zelfrijdend elektrisch vervoer, gedeeld en op afroep 
beschikbaar. D66 wil dat Arnhem zich hierop voorbereid en nadenkt over de benodigde aanpassingen. In de 
tussentijd moeten we autodelen stimuleren, zo min mogelijk in de openbare ruimte parkeren en zorgen voor 

voldoende oplaadpunten en gratis parkeermogelijkheden voor elektrische autoÕs.


D66 wil … 
> Loop- en wandelroutes verbeteren en de 

bekendheid ervan vergroten.


> Bewaakte Þetsenstallingen in de binnenstad 
gratis houden en waar mogelijk uitbreiden.


> Het aantal oplaadpunten voor elektrische Þetsen 
en scooters vergroten.


> Dat anoniem betaald parkeren voor hen die aan 
hun privacy gehecht zijn mogelijk blijft.
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12. Wonen in de stad van de toekomst 

Arnhem is een aantrekkelijke groene stad, gelegen tussen het rivierengebied en de Veluwe, met goede 
voorzieningen en een goede bereikbaarheid. De vooroorlogse wijken zijn zeer in trek, dicht bij het 

centrum en de parken gelegen. Hierdoor heeft Arnhem een hoge notering als aantrekkelijke 
woonstad. 

Verantwoorde groei 
Arnhem wil verder groeien en heeft als doelstelling een inhaalslag te maken door de komende jaren meer dan 
6.000 extra woningen te bouwen. Daarna zijn er tot 2035 nog ten minste 2.500 woningen nodig voor de 

verdere bevolkingsgroei. D66 wil niet dat de stad uitdijt in de omringende weilanden en bossen. Nog lang niet 
iedere mogelijke inbreiding of transformatie is gerealiseerd. D66 vertrouwt op de creativiteit en 
vindingdingrijkheid van professionals en inwoners om samen toekomstbestendige keuzes te maken. We 

kiezen voor bouwen in de bestaande stad, zonder dat dit ten koste gaat van waardevol groen of speelruimte. 
Indien nodig betekent dit dat er ruimte is voor hoogbouw, waarvoor dan wel een goede visie moet worden 
opgesteld.


Wonen voor iedereen 
De Arnhemse woningmarkt is weer volop in beweging. D66 wil fors inzetten op het bouwen van een grote 
diversiteit aan duurzame koopwoningen en vrije sector huurwoningen. Daarnaast hebben we aandacht voor 

verduurzaming en herbestemming van bestaande gebouwen. Door ruimte te maken voor vernieuwende 
woonvormen zoals bijvoorbeeld (collectief) particulier opdrachtgeverschap, tiny houses en woonverenigingen 

zorgen we dat er in onze stad voor iedereen een passende woning is.


Tijdens de woningmarktcrisis zijn woningbouwcorporaties nog enigszins in staat geweest om te blijven 
bouwen voor uitbreiding en vervanging. De nieuwbouw van koopwoningen is sterk achtergebleven. D66 wil 

meer mogelijkheden voor inbreiding met koopwoningen in met name het middensegment en in beperkte 
mate in het hogere segment. Scheefhuurders moeten de kans krijgen om door te stromen en diversiteit in het 
woningaanbod moet worden vergroot. Om ook in de sociale huursector vernieuwing en passend aanbod 

(zoals kleinere en levensloopbestendige woningen) mogelijk te maken, stellen we corporaties in de 
gelegenheid woningen af te stoten aan woonverenigingen in de vrije sector.


Transformatie kantoren 
De behoefte aan kantoren neemt niet toe en in Arnhem is menig kantoor succesvol getransformeerd naar 
wonen. Veelal voor studentenhuisvesting en studio’s voor jongeren, maar steeds vaker ook in andere 

segmenten. Ook in Arnhem Zuid komt de transformatie naar wonen op gang. Hier liggen ook kansen voor 
bijzondere woonvormen, zoals woongroepen, zorgwonen en meergeneratiewoningen. Om transformatie van 
leegstand in Arnhem Zuid kansrijk te laten zijn, zetten we in op snelle, hoogwaardige OV-verbindingen naar 

Arnhem Centraal.
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D66 wil … 
> Een grote diversiteit aan woningen in de stad 

mogelijk maken: tiny houses, zelfbouw, 
bijzondere woonvormen, etc.


> Woonverenigingen in de vrije huursector 
faciliteren.


> Een objectief welstandsbeleid, waarbij gewerkt 
wordt met meetbare criteria die wijkspeciÞek, 
samen met bewoners worden opgesteld.


> Inwoners ondersteunen bij het maken van goed 
passende plannen voor nieuwbouw, uitbreiding 
en renovatie, door middel van ‘kookboeken’ naar 
Apeldoorns voorbeeld.


> In stedenbouwkundige plannen al rekening 
houden met de mogelijkheden van 
zonnepanelen en andere 
duurzaamheidsaspecten.


> Een betere handhaving op het gebied van 
monumenten en beschermde stadsgezichten.


> Verduurzaming van monumentale gebouwen 
mogelijk maken.


> Een levendige binnenstad door aantal bewoners 
te vergroten naar ten minste 15.000.


> Transformaties van kantoren in Arnhem Zuid 
naar stedelijke woonvormen mogelijk maken, 
o.a. door in te zetten op een goede OV-
bereikbaarheid.


> AKU-fontein behouden op huidige plek, 
opknappen en geschikt maken voor gebruik als 
ijsbaan in de winter.


> De levendigheid van alle wijken stimuleren, door 
meer ruimte te bieden voor ontmoeting en 
kleinschalig werken.


> De Prinsenhof in het verlengde van Het Paradijs 
tot aantrekkelijke stedelijke woonbuurt 
herontwikkelen.


> Stimuleren van een gevarieerde ontwikkeling van 
het Coberco-terrein en het Nieuwe Kadekwartier, 
met ook ruimte voor zelfbouw.


> Nieuwe aantrekkelijke groene en blauwe 
woonmilieus creëren, ook in Arnhem Zuid.


> De invloed van bewoners op de eigen 
leefomgeving vergroten. 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Openbare ruimte 
Ruimte is schaars, dus daar moeten we zuinig op zijn. Juist ook de kleinere stukjes groen in de wijken 
hebben een belangrijke functie en zijn geen potentiële bouwkavels. D66 ziet het belang en wil deze meer 

gecombineerde functies geven: buffering om wateroverlast en hitte-eilanden voorkomen, vergroten 
biodiversiteit, ontspannen en bewegen, speelgelegenheid voor kinderen en zorgen dat wijkbewoners elkaar 
kunnen ontmoeten.


Ruimtelijke ontwikkeling 
Voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad gaan we uit van de menselijke maat. De stad van de toekomst is 
een diverse stad. Er is meer ruimte voor wonen in de binnenstad én voor kleinschalig werken in woonwijken. 

Ruimte voor ontmoeting is in alle wijken van belang, bijvoorbeeld in de vorm van huiskamercafés.


In en rond het centrum zijn in de afgelopen jaren goede resultaten geboekt met herbestemming van 

leegstaande gebouwen. Door ßexibiliteit in de regelgeving wordt leegstand tegengegaan. In de stad van de 
toekomst hanteren we objectieve regels over wat wel en niet kan. Tegelijkertijd stimuleren we die 
ontwikkelingen die passend zijn, door goede voorbeelden inzichtelijk te maken. Vooruitlopend op de 

invoering van de nieuwe omgevingswet, kunnen per wijk of per buurt de regels verschillen.


Op ons gebouwde erfgoed zijn we in Arnhem zuinig. Beschermde stadsgezichten en monumenten moeten 
hun karakter behouden, en handhaving hierop moet worden uitgebreid. We moeten echter ook met onze tijd 

meegaan, en bij monumenten ook de ruimte geven voor zorgvuldige verduurzaming.


Stadsblokken en Meinerswijk 
Een overweldigende meerderheid heeft bij het referendum vóór het gemeentelijke Uitwerkingskader 
Stadsblokken-Meinerswijk gekozen. Het prachtige natuurgebied wordt fors uitgebreid, toegankelijk voor 
inwoners en bezoekers met Þets- en wandelroutes en veel ruimte voor cultuur en recreatie. De versteende 

plekken in het gebied, zoals het bedrijventerrein en havengebied, worden aangepakt en in beperkte mate 
goed ingepaste bebouwing voor wonen is daar toegestaan. D66 blijft nauwlettend volgen of de invulling in lijn 
met de vastgestelde kaders en in samenspraak met de inwoners van Arnhem wordt uitgewerkt.


De gemeente krijgt bijna 150 ha natuurgebied in eigendom na vaststelling van het bestemmingsplan voor 
Stadsblokken en Meinerseiland. Het totale natuurgebied dat dan ontstaat moet opengesteld zijn voor 

bezoekers te voet of per Þets met entrees die het een identiteit geven en een goede verbinding met de 
aangrenzende wijken.
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13. Een groene stad 

Arnhem heeft een uniek groen karakter. De stad ligt op de overgang tussen Veluwe en rivierengebied 
en kent prachtige parken en groene initiatieven. Groen in de stad draagt op een positieve manier bij 

aan onder andere gezondheid, luchtkwaliteit, klimaat, biodiversiteit, voedselvoorziening, sociale 
cohesie en economie. 

Klimaatbestendig Arnhem 
Klimaatverandering heeft meerdere effecten. Hevige regenval geeft de nodige overlast in Arnhem Noord en 
het feit dat rivieren meer water te verwerken krijgen vormt een bedreiging voor met name Arnhem Zuid. 

Daarnaast is het opvangen van water van groot belang vanwege langere periodes van droogte. De gevolgen 
van klimaatverandering kunnen we verminderen door het verwijderen van bestrating, afkoppelen van 
regenpijpen van het riool, en het aanleggen van wadi’s, waterpleinen, beken en nevengeulen.


Veel van deze aanpassingen bestrijden ook hitteplekken. We moeten vergroening, zoals begroeide gevels en 
daken, pluktuinen en stadslandbouw stimuleren. Het koesteren en uitbreiden van de parken draagt bij aan 
een koelere, leefbare stad. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het vergroenen en 

klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Een keuzemenu voor inwoners en ondernemers maakt 
duidelijk welke verbeteringen zij zelf kunnen realiseren. Waar bewoners hun wateroverlast op anderen 

afwentelen, treedt de gemeente op om samen met bewoners en gebouweigenaren tot oplossingen te komen.


Stadslandbouw 
Stadslandbouw is een duurzame manier om voedsel te produceren, te verwerken en op de markt te brengen. 

Het vindt plaats in en rond de stad. Er zijn veel vormen van stadlandbouw: grootschalig en kleinschalig, met 
een commerciële of maatschappelijke insteek en allerlei varianten daarvan.


Stadslandbouw draagt bij aan een zelfvoorzienende stad met gesloten kringlopen van grondstoffen, voedsel 

en reststromen. Door voedsel in -of dichtbij- de stad te verbouwen, is er minder transport nodig en wordt 
minder CO2 uitgestoten.


Stadslandbouw gaat vaak hand in hand met maatschappelijke initiatieven voor bijvoorbeeld mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen stromen door naar regulier werk, voor anderen is het een gezonde en 
zinvolle dagbesteding.


Stadslandbouw zorgt voor groene gebieden. Groene gebieden waar het overtollige regenwater in de grond 
kan trekken en daardoor wateroverlast tegengaan. Groene gebieden waar de temperatuur lager is en die 
daardoor hitte-eilanden in stedelijk gebied tegengaan. Groene gebieden waar Þjnstof en CO2 worden 

opgenomen en daardoor bijdragen aan schone lucht en vermindering van de klimaatverandering.


De gemeente Arnhem subsidieert Natuurcentrum Arnhem en bezoekerscentrum Sonsbeek beide initiatieven 
dienen een rol te vervullen in zowel informeren als ondersteunen van Arnhemmers en bezoekers van Arnhem 

om meer contact te krijgen met het belang van een groene omgeving en gezond voedsel.
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het feit dat rivieren meer water te verwerken krijgen vormt een bedreiging voor met name Arnhem Zuid. 

Daarnaast is het opvangen van water van groot belang vanwege langere periodes van droogte. De gevolgen 
van klimaatverandering kunnen we verminderen door het verwijderen van bestrating, afkoppelen van 
regenpijpen van het riool, en het aanleggen van wadi’s, waterpleinen, beken en nevengeulen.


Veel van deze aanpassingen bestrijden ook hitteplekken. We moeten vergroening, zoals begroeide gevels en 
daken, pluktuinen en stadslandbouw stimuleren. Het koesteren en uitbreiden van de parken draagt bij aan 
een koelere, leefbare stad. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het vergroenen en 

klimaatbestendig maken van de openbare ruimte. Een keuzemenu voor inwoners en ondernemers maakt 
duidelijk welke verbeteringen zij zelf kunnen realiseren. Waar bewoners hun wateroverlast op anderen 

afwentelen, treedt de gemeente op om samen met bewoners en gebouweigenaren tot oplossingen te komen.


Stadslandbouw 
Stadslandbouw is een duurzame manier om voedsel te produceren, te verwerken en op de markt te brengen. 

Het vindt plaats in en rond de stad. Er zijn veel vormen van stadlandbouw: grootschalig en kleinschalig, met 
een commerciële of maatschappelijke insteek en allerlei varianten daarvan.


Stadslandbouw draagt bij aan een zelfvoorzienende stad met gesloten kringlopen van grondstoffen, voedsel 

en reststromen. Door voedsel in -of dichtbij- de stad te verbouwen, is er minder transport nodig en wordt 
minder CO2 uitgestoten.


Stadslandbouw gaat vaak hand in hand met maatschappelijke initiatieven voor bijvoorbeeld mensen met een 

afstand tot de arbeidsmarkt. Sommigen stromen door naar regulier werk, voor anderen is het een gezonde en 
zinvolle dagbesteding.


Stadslandbouw zorgt voor groene gebieden. Groene gebieden waar het overtollige regenwater in de grond 
kan trekken en daardoor wateroverlast tegengaan. Groene gebieden waar de temperatuur lager is en die 
daardoor hitte-eilanden in stedelijk gebied tegengaan. Groene gebieden waar Þjnstof en CO2 worden 

opgenomen en daardoor bijdragen aan schone lucht en vermindering van de klimaatverandering.


De gemeente Arnhem subsidieert Natuurcentrum Arnhem en bezoekerscentrum Sonsbeek beide initiatieven 
dienen een rol te vervullen in zowel informeren als ondersteunen van Arnhemmers en bezoekers van Arnhem 

om meer contact te krijgen met het belang van een groene omgeving en gezond voedsel.
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D66 wil … 
> Groen en parken in de stad koesteren en waar 

mogelijk uitbreiden.


> Groene gevels en daken stimuleren.


> Overlast door hevige regenval tegengaan door in 
te zetten op afkoppelen van daken en bestrating 
van de riolering. De gemeente geeft hierbij het 
goede voorbeeld.


> Letterlijk ruimte scheppen voor stadslandbouw 
door de landbouwgrond en het leegstaande 
vastgoed van de gemeente in te zetten voor 
stadslandbouw.


> Regelgeving, zoals bestemmingsplannen, 
verruimen om stadslandbouw makkelijker 
mogelijk te maken.


> Buurtinitiatieven voor pluktuinen en 
buurtmoestuinen ondersteunen.


> De kennis over duurzame voeding vergroten 
door het aanleggen van schoolmoestuinen bij 
basisscholen.


> Dat de gemeente het goede voorbeeld geeft 
door duurzaam en lokaal in te kopen. 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15. Transparant en toegankelijk bestuur 

Een betrokken gemeente betekent voor D66 dat de gemeente de vindingrijkheid en creativiteit van 
Arnhemmers ondersteunt en daar ruimte aan geeft. Zij zijn meestal heel goed in staat om hun zaken 

zelf te regelen. Wij willen een bestuur dat zoekt naar draagvlak, verantwoordelijkheid neemt en 
verantwoording aßegt. 

Arnhemmers centraal 
D66 wil dat de kwaliteit en de efficiëntie van de dienstverlening van de gemeente aansluit bij de wensen van 
de Arnhemmers. Bewoners van de stad moeten vooraf en tijdig geïnformeerd worden over 

beleidsvoornemens die hen raken in normale en begrijpelijke taal. Ook kan de gemeente dienstverlening 
verbeteren door meer gebruik te maken van digitale en technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld door het 
thuis bezorgen van reisdocumenten.


De gemeente Arnhem is toe aan een nieuwe gebruikersvriendelijke website waar overheids- en 
raadsinformatie beter vindbaar is. Hier hoort volledige toegankelijkheid voor mensen met een (visuele) 
beperking en een goedwerkende chatfunctie bij. Voor mensen die minder digitaal vaardig zijn, blijft 

dienstverlening op maat beschikbaar.


Meedenken, meepraten en meedoen 
Voor D66 is het vanzelfsprekend dat iedereen die dat wil kan meepraten en meedenken over inrichting van de 

buurt. D66 ziet dat de nieuwe omgevingswet kansen biedt om bewoners, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties te betrekken. De omgevingswet vraagt om een integrale benadering, participatie en 

samenwerking. Dit vraagt tegelijkertijd om meer ßexibiliteit van de gemeentelijke organisatie. D66 grijpt de 
omgevingswet aan om de interne organisatie van de gemeente te verbeteren.


D66 wil dat de gemeente een experiment start waarbij gemeentelijke vraagstukken aan burgers en 

ondernemers worden voorgelegd door middel van crowdsourcing of een online participatietool. Zo’n 
vraagstuk kan gaan over de verbetering van de publieke dienstverlening of over het oplossen van publieke 
vraagstukken. Wij verwachten dat deze werkwijze leidt tot creatieve oplossingen en tot meer betrokkenheid 

van burgers.


D66 is er trots op dat het er in de afgelopen raadsperiode in is geslaagd het referenduminstrument bereikbaar 

te houden en tegelijkertijd van de overbodige opkomstdrempel te ontdoen. Hieraan wordt niet getornd.


Arnhem kent veel goede initiatieven van inwoners zelf. Deze burgerinitiatieven versterken de grip van 
bewoners op hun eigen leefomgeving en zijn van grote waarde voor de stad. We willen dat deze initiatieven 

makkelijker van de grond komen door waar dat nodig en gewenst is de hulp van deskundige ambtenaren aan 
te bieden.
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14. Afval als grondstof 

Wij willen zorgen dat Arnhemmers zich beter bewust worden van hun afvalstromen en zelf hun eigen 
verspilling tegengaan. Minder consumeren en vernietigen dus, en meer hergebruiken. Zo voltooien we 

de zogenoemde circulaire economie. Door bewoners en bedrijven bewuster te maken van hun eigen 
consumptiepatronen en aandacht te geven aan milieubelastende producten moedigen we hen aan om 
hun gedrag aan te passen. We nodigen nieuwe bedrijven uit en stimuleren bestaande bedrijven om 

zich te richten op het repareren en hergebruiken van producten. Als het gaat om recyclen, moet de 
gemeente zelf zo veel mogelijk het goede voorbeeld geven. 

De vervuiler betaalt 
Door afval gescheiden in te zamelen kunnen deze reststromen beter worden hergebruikt. Uitgangspunt voor 
de aanpak van het restafval is het principe ‘de vervuiler betaalt’. De privacy van onze inwoners moet, 

bijvoorbeeld bij een pasjessysteem, gewaarborgd zijn. Ook moeten er voor alle Arnhemmers goede 
mogelijkheden zijn om GFT-afval, plastic, metaal en drankkartons en oud papier in de directe omgeving van 
hun woning in te leveren.


Waardevol, herbruikbaar grof vuil en chemisch afval moeten, net als nu gebeurt met batterijen, in de wijk 
kunnen worden ingeleverd. Hierdoor wordt voorkomen dat nuttige grondstoffen worden gedumpt of in het 
restafval belanden.


Ja-ja stickers 
D66 ziet de invoering van een Ja-Ja sticker als een belangrijke stap naar een stad met minder afval. Iedere 

ongelezen folder zorgt voor onnodige verspilling van energie en grondstoffen voor productie en transport. 
Met de komst van een Ja-Ja sticker ontstaat een omkering in het huidige postsysteem. Het zorgt ervoor dat 
mensen niet langer ongevraagd reclame ontvangen.


D66 wil … 
> Maatregelen om het bewustzijn over 

afvalstromen en milieubelasting bij inwoners te 
vergroten.


> Dat bij de invoering van tariefdifferentiatie (de 
vervuiler betaalt) de inlevermogelijkheden voor 
GFT-afval voor alle Arnhemmers goed zijn 
geregeld. 


> Zo snel mogelijk afvalstoffenheffing invoeren 
waarbij de hoeveelheid geproduceerd restafval 
de kosten bepaalt.


> Een Ja-ja sticker voor reclame, met 
bijbehorende regelgeving en handhaving, om 
verspilling tegen te gaan. 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Digitale veiligheid 
Elk jaar verwerkt de gemeente meer en meer digitale gegevens van burgers. Steeds grotere datasets zijn het 
gevolg. Deze schaalvergroting vereist een uiterst zorgvuldige omvang met de risico’s die verbonden zijn aan 

digitale opslag. D66 wil dat de gemeente een digitaal klokkenluidersbeleid, ‘responsible disclosure’, invoert. 
Dit zorgt ervoor dat Arnhemmers zwakke plekken in de ICT-beveiliging kunnen melden. Op dit moment zijn 
de gemeentelijke datasystemen nog onvoldoende op de toekomst voorbereid. D66 wil dat de gemeente 

investeert in het op orde brengen van de gemeentelijke datasystemen zodat deze voldoende beveiligd zijn 
om lekken en hacken te voorkomen.


Privacyrisico’s moeten volgens een vaste methode (een zogenaamde PIA, Privacy Impact Assesment) 

onderzocht worden voordat de gemeente gegevens verzamelt of bestaande gegevensbestanden koppelt.


Arnhem en Nijmegen 
De samenwerking tussen Arnhem en Nijmegen is cruciaal voor de toekomst van beide steden. Denk aan 
vraagstukken van bereikbaarheid, economische ontwikkeling en duurzaamheid. Ook de lobby naar provincie, 
rijk, Euregio en Europese Unie kunnen beide steden samen meer bereiken dan alleen. De samenwerking kan 

verder worden geïntensiveerd en versterkt, door zowel op het niveau van de burgemeesters, de colleges, de 
raden als de ambtelijke organisatie meer op elkaar af te stemmen en samen op te trekken.


Financiën 
D66 heeft de afgelopen jaren zorggedragen voor het gezond houden van de begroting. Arnhem heeft 
tegenvallers kunnen verwerken zonder de gemeentelijke belastingen te verhogen. Als vanzelfsprekend gaat 

D66 ook de komende periode voor een sluitende begroting en een gezond weerstandsvermogen. Simpel 
gezegd: de Þnanci‘n op orde. We schuiven de rekening niet door naar volgende generaties. Voor een 
gezonde sociaaleconomische ontwikkeling van de stad zal ook geïnvesteerd moeten worden. Die ruimte 

moet er zijn.


De gemeente moet zelf zo effici‘nt mogelijk werken. Alle afdelingen en diensten moeten daarom regelmatig 
worden doorgelicht om te kijken of er besparingen mogelijk zijn.


D66 wil … 
> Een goede digitale dienstverlening door de 

gemeente.


> De mogelijkheid voor het thuisbezorgen van 
reisdocumenten.


> Een experiment met crowdsourcing of een online 
participatietool.


> Een toegankelijke en begrijpelijke website voor 
de informatie van de gemeente en de raad.


> Een digitale klokkenluidersregeling.


> Een gezonde, toekomstgerichte Þnanci‘le 
huishouding.


> De belastingen niet meer verhogen dan de 
inßatie.


> Inwoners de ruimte en het vertrouwen geven om 
goede idee‘n te verwezenlijken.


> Dat burgerinitiatieven ambtelijk kunnen worden 
ondersteund. 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Richtingwijzers D66 

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het 
denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden. 
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Vertrouw op de eigen kracht van mensen 

Wij vertrouwen op de eigen kracht en 
ontwikkeling van mensen. Daarom zien we 
de toekomst met optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en 
harmonieuze samenleving 

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet 
treden met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal 

Samenlevingen zijn op steeds meer ver-
schillende manieren met elkaar verbonden. 
Wij staan open voor de gehele wereld en 
sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart 

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. 
Mensen zijn verschillend en wij willen dat 
de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en gedeelde 
waarden 

De fundamentele waarden van onze 
samenleving zijn vrijheid voor en 
gelijkwaardigheid voor ieder mens, 
ongeacht opvatting, geloof, seksuele 
geaardheid, gerichtheid of herkomst.



Colofon 

Het verkiezingsprogramma van D66 Arnhem is deÞnitief vastgesteld door de leden tijdens de 
Algemene Afdelingsvergadering op donderdag 20 december 2017. 

Aan dit verkiezingsprogramma werkten mee: 

Tekst & redactie 
Louis de Boef 

Lisette Kleinendorst 
Edwin Kemers 

Patrick van Iperen 
Bert Huizing 
Paul Baeten 

Mattijs Loor 
Sabine Andeweg 
Maarten Venhoek 

Sjoerd Dijk 
Hans de Vroome


FotograÞe 
Maarten Venhoek 
Beeldbank D66 

Flickr - Marco Derksen (pagina 28, 38, CC BY-NC 2.0) 
Flickr - Bas Boerman (pagina 34, CC BY-NC 2.0) 
Kraft Architecten Arnhem (pagina 36)


Vormgeving 
Sytze Loor


Contact met de afdeling 
bestuur@d66arnhem.nl


Contact met de fractie 
fractie@d66arnhem.nl
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2018
De prioriteiten van D66 
zijn van oudsher sociale 
rechtvaardigheid - waaronder 
ook valt het nalaten van een 
leefbare wereld aan onze 
kinderen - en aandacht voor 
onderwijs en cultuur. Dat 
was zeer herkenbaar in het 
beleid van de afgelopen 
jaren van D66 Arnhem én 
opnieuw in het voorliggende 
verkiezingsprogramma, 
waarin duurzaamheid 
terecht een belangrijke 
peiler vormt. Hoewel geen 
Arnhemmer, kan ik u van 
harte aanbevelen op D66 te 
stemmen bij de komende 
raadsverkiezingen.


