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Amendementen 
 

De volgende amendementen zijn reeds behandeld en zullen op 8 november niet meer aan 

bod komen: 

Nummer Titel  Indiener(s): Uitslag 

AMVP.03 Overal kijken naar verdichtingen Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Aangenomen 

AMVP.04 Relativeren absolute uitspraak 1 Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Verworpen 

AMVP.05 Omgevingswet en participatie Jorick Messink & Margreet 
Verbree 

Verworpen 

AMVP.07 Wooncoöperatie als nieuwe 
woonvorm 

Pelle Steigenga Aangenomen 

AMVP.08 Doorstroom van alle soorten 
bewoners en woningen bevorderen 

Susan van Ommen Aangenomen 

AMVP.11 Jong geleerd is oud gedaan Joris Brandts Aangenomen 

AMVP.12 Relativeren absolute uitspraak 2 Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Verworpen 

AMVP.13 Snorfiets blijft op het fietspad Edwin Kemers Verworpen 

AMVP.14 Elektrische watertaxi Jorick Messink Aangenomen 

AMVP.15 Station Presikhaaf op dezelfde plek 
laten 

Edwin Kemers Aangenomen 

AMVP.16 Hardrijders Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Verworpen 

AMVP.17 Investeer in infrastructuur én natuur Nico Chin, Alexander van 
den Berg, Delano Tolhuisen 

Aangenomen 

AMVP.18 Privacy Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Aangenomen 

AMVP.19 Sociaal inclusief windpark Jorick Messink Verworpen 

AMVP.20 Energielabel G Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Verworpen 

AMVP.21 Slimme laadpaalinfrastructuur Edwin Kemers Verworpen 

AMVP.22 Arnhem kern-energiek niet 
kernenergie 

Nico Chin, Alexander van 
den Berg, Delano Tolhuisen, 
Chune Huijbregts 

Verworpen 

AMVP.23 Bijmengen groen gas en waterstof Edwin Kemers Verworpen 

AMVP.24 Na-scheiden afval? Hans de Vroome Verworpen 

AMVP.25 Gemeente in regie voor integrale 
jeugdondersteuning 

Edward van Aarle Aangenomen 

AMVP.26 Ambitie op luchtkwaliteit Joris Brandts Aangenomen 

AMVP.27 Speel- en sportfaciliteiten in parken Jorick Messink Aangenomen 

AMVP.28 Minder fastfood meer Gezonde 
voeding 

Patrick van Iperen Aangenomen (en 
tekst verplaatst)  

AMVP.30 Vertrouwen in zorgprofessionals Suzan Kemperman Aangenomen 

AMVP.31 Volgorde doet ertoe Suzan Kemperman Aangenomen 

AMVP.33 Arbeidsmarktcijfers zijn al te 
raadplegen 

Susan van Ommen Aangenomen 

AMVP.34 Geweld Irfan Mohammedamin Verworpen 

AMVP.35 Ook de scholen laten voorlichten Susan van Ommen Aangenomen 

AMVP.36 Inspraak van Arnhemmers Hans de Vroome en Maarten 
Venhoek 

Verworpen 
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AMVP.01 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Stimuleer versnelling  

Indiener(s): Joris Brandts 

Woordvoerder: Joris Brandts 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 13 (pagina 7) 

 

 

Huidige tekst: 

D66 zet de grote bouwprojecten en stadsvernieuwingen, zoals in Schuytgraaf, het Nieuwe 
14 Kadekwartier, het Cobercokwartier en Kronenburg op volle kracht door. We stoppen er 
meer ambitie, meer groen en meer woningen in. En we bieden ook volop ruimte aan 
kleinere aantallen nieuwe woningen, in projecten zoals de creatieve wijk Coehoorn en 
Stadsblokken-Meinerswijk. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

D66 zet de grote bouwprojecten en stadsvernieuwingen, zoals in Schuytgraaf, het Nieuwe 
Kadekwartier, het Cobercokwartier en Kronenburg op volle kracht door. We stoppen er 
meer ambitie, meer groen en meer woningen in. En we bieden ook volop ruimte aan 
kleinere aantallen nieuwe woningen, in projecten zoals de creatieve wijk Coehoorn en 
Stadsblokken-Meinerswijk. We stimuleren daarnaast innovatieve bouwtechnieken en 
bouwmethoden om bouwkosten te beperken en het bouwtempo te versnellen. 

 

 

Toelichting: 

De woningmarkt van Arnhem staat onder druk. Versnellen van productie en meer 
woningen programmeren is dan ook noodzakelijk. De Groene Metropoolregio Arnhem-
Nijmegen schreef onlangs nog dat een hoger tempo nodig is om de doelstelling van 
20.000 woningen in 2025 te halen. Gemeenten hebben een regierol als het gaat over 
wonen: de gemeente bouwt zelf niet maar stuurt wel, bijvoorbeeld op het aantal en soort 
nieuw te bouwen woningen. De gemeente kan echter ook andere middelen inzetten om de 
woningbouw te versnellen. Uit een onderzoek van het Centraal Planbureau blijkt 
bijvoorbeeld dat zowel gemeenten als marktpartijen aangeven dat er nog winst valt te 
behalen aan het minder vastleggen van details die niet noodzakelijkerwijs in een 
bestemmingsplan hoeven. Ook kunnen gemeenten werken aan het centraliseren van de 
informatie ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen. Door innovatieve bouwtechnieken 
en bouwmethoden in te zetten kunnen bovendien bouwkosten worden beperkt en het 
bouwtempo worden versneld. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Ontraden  

Toelichting:  
Thema wordt al behandeld in regel 37-38. De laatste zin over innovatieve bouwtechnieken 
is wel een nieuw element. Amendement kan zich beter daartoe beperken. 
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AMVP.02 A Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Geen torenflats in Arnhem 

Indiener(s): Edwin Kemers 

Woordvoerder: Edwin Kemers 

Doel wijzigingsvoorstel: Schrappen van tekst 

Betreft regelnummer: 19-20 (pagina 7) 

AMVP.02 B Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: De hoogte in 

Indiener(s): Marjolijn Bragt en Maarten Venhoek 

Woordvoerder: Marjolijn Bragt 

Doel wijzigingsvoorstel: Schrappen van tekst 

Betreft regelnummer: 19-20 (pagina 7) 

 

 

Huidige tekst: 

Op basis van een heldere visie kan hier en daar een echte toren van vijfentwintig 
verdiepingen of meer worden gebouwd. 

 

 

Toelichting 02A: 

Het karakter van Arnhem is net die van de Amsterdamse Zuidas of de skyline van 
Rotterdam en dat willen wij (en alle Arnhemmers behoeden), zie ook tweede alinea van de 
inleiding. Alle tientallen jaren wordt de Giro als zeer dominant aanwezig gezien en weinig 
gewaardeerd. Nu omgebouwd als woontoren High Park met “slechts” 11 verdiepingen oogt 
het nog steeds als een mastodont en diskwalificeert direct alle omliggende gebouwen. Het 
moge duidelijk zijn dat een torenflat van meer dan twee keer deze hoogte (of zelfs nog 
hoger, er staat namelijk geen begrenzing in de tekst) een enorme schaduwwerking en 
horizonvervuiling dat teweeg zal brengen. Daarnaast is bouwen op die hoogte peperduur, 
ontbreekt sociale cohesie, ontbreken betaalbare woningen en niet duurzaam. Daarom 
verwijder deze tekst, ga terug naar de menselijke maat met de voetjes aan de grond. 
 

Toelichting 02B: 

De “heldere visie” rondom het bouwen van grote woontorens van 25 en meer verdiepingen 
is niet helder en wordt ook niet helder gemaakt in de rest van de tekst van het concept-
verkiezingsprogramma. Ook de woorden “her en der” geven niet specifiek genoeg 
gebieden aan in Arnhem waar deze torens passen en toch de karakteristieke kenmerken 
van Arnhem stad intact laten. Daarnaast lijkt deze zin aan te geven dat we een 
uitzondering maken op de eerdergenoemde uitzondering “tot half de Eusebius” uit 
voorgaande regel (19). Het is ook onwaarschijnlijk dat hoogbouw van deze omvang een 
oplossing is voor het urgente woningprobleem in Arnhem. De bouwkosten zijn hoog, de 
voorbereidingstijd erg lang en de appartementen duur. Daarom dit voorstel om deze regel 
uit het verkiezingsprogramma te schrappen. 

 

 

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting: 
De keuze is aan de leden. Aandachtspunt: Het schrappen zet de uitvoerbaarheid van onze 
ambitie wel onder druk. Er mag nu al hoger gebouwd worden in Arnhem dan de helft van 
de Eusebius. Met het schrappen van de optie tot het bouwen van hogere torens zal het 
moeilijk worden om de ambitie te realiseren, zonder het groene karakter van Arnhem aan 
te tasten. 
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AMVP.02 C (nieuw!) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Goed plan voor hoger bouwen 

Indiener(s): Mattijs Loor, Susan van Ommen, Joris Brandts 

Woordvoerder: Mattijs Loor 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 19-20 (pagina 7) 

 

Huidige tekst: 

Op basis van een heldere visie kan hier en daar een echte toren van vijfentwintig 
verdiepingen of meer worden gebouwd. 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Om ook hoogbouw van meer dan vijftien verdiepingen goed in te passen, zorgen we voor 
een hoogbouwplan dat past bij de stad van de toekomst. Hoge gebouwen moeten positief 
bijdragen aan de uitstraling van Arnhem. Hierbij spelen een groene en leefbare buurten, 
een goede aansluiting op de omgeving en op de menselijke maat een rol. We realiseren 
hoge gebouwen op plekken waar ze als herkenningspunten de structuur van de stad 
versterken. 

 

Toelichting: 

De toekomst van Arnhem vraagt om een positieve benadering van hoge gebouwen, mits 
die bijdragen aan de uitstraling van de stad. Zoals veel andere manieren van bouwen kan 
ook hoogbouw geslaagd en minder geslaagd zijn, maar gezien de zichtbaarheid mag bij 
hoogbouw de lat hoger liggen. 
 
Met deze tekst is duidelijk welke kant we kiezen in de discussie over hoogbouw, maar ook 
een heldere visie nodig is en wat de onderdelen van die visie zouden moeten zijn. We 
hebben de ruimte nodig, maar willen waken voor de kwaliteit. Een positief verhaal over 
hoogbouw is belangrijk om ons idee over bouwen in de stad in plaats van in het groen te 
onderstrepen. 
 
Gezien de 'halve Eusebius' in de zin ervoor is het logisch om het dan te hebben over 
gebouwen vanaf 15 verdiepingen. Daarvan staan er al enkele en zijn er nog meer gepland. 
Met dit amendement is duidelijk dat wij bestaande plannen voor de Mandelatoren en ook 
de recent mede door buurtbewoners geïntroduceerde 'iconische woontoren' op het 
Monchyplein steunen. 
 
De genoemde randvoorwaarden komen voort uit wat volgens onderzoeken belangrijke 
succesfactoren zijn voor hoogbouw: 

• voldoende groen in de directe omgeving 

• veel aandacht voor leefbaarheid (waaronder schaduweffecten) 

• goede aansluiting op de omgeving (geen massale wanden maar goed ontworpen 
overgangen) 

• en menselijke maat (met name waar gebouwen de grond raken geen grote dichte 
wanden maken maar zorgen dat er leven aan de straat is) 

 
De positionering zoals omschreven spreekt uit dat hoge gebouwen moeten bijdragen aan 
de herkenbaarheid en leesbaarheid van de structuur van de stad en sluit aan bij 
bestaande hoogbouwkeuzes: de Mandelatoren, de toren op het Monchyplein en de 
Airbornetoren nabij de bruggen, de Rijntoren en Parktoren (waar smaken over vormgeving 
natuurlijk over kunnen verschillen) bij het station en de toren van voorheen de OHRA bij de 
entree van de stad. 

 

N.B.: Dit betreft een nieuw amendement op amendement 2A/B, dus pre-advies ontbreekt. 
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AMVP.06 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Bouw voor starters en senioren 

Indiener(s): Edwin Kemers 

Woordvoerder: Edwin Kemers 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 42 (pagina 7) 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Bouw voor starters en senioren. Al jaren neemt de gezinsgrootte af en dat zal nog verder 
gaan. Betaalbare en geschikte woningen worden er nauwelijks gebouwd voor deze grote 
doelgroepen. Daarom zou in plaats van gezinswoningen grootschalig beneden- en 
bovenwoningen gebouwd moeten gaan worden. 

 

 

Toelichting: 

Beneden- en bovenwoningen zijn zeer populair in Arnhem, met name in Sonsbeek en 
omgeving. Het aanbod is echter beperkt en in veel wijken in Arnhem totaal niet aanwezig. 
Met beperkte benodigde grond, lagere kosten per woning en mogelijkheid energieleverend 
te bouwen de oplossing om het woning tekort op te lossen. De senior stroomt door en 
zorgt dat een woning voor een gezin ter beschikking komt en een starter stroomt door en 
stelt een woning voor een student beschikbaar. De tekst in regel 82 – 83 gaat hier ook 
over, maar heeft meer betrekking op leefbaarheid (wat ook een positief bijkomend effect 
is) en niet een krachtige oproep om dit type woning te bouwen. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Ontraden 

Toelichting: 
Thema wordt behandeld in regel 76 tot 79. Bovendien te specifiek. 
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AMVP.09 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Doorstroom in prestatieafspraken 

Indiener(s): Joris Brandts 

Woordvoerder: Joris Brandts 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van nieuwe tekst 

Betreft regelnummer: 88 (pagina 8) 

 

 

Huidige tekst: 

Afspraken over middenhuur. Arnhemmers die uit een sociale huurwoning naar een woning 
in het middenhuursegment verhuizen, krijgen voorrang. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Afspraken over middenhuur. Arnhemmers die uit een sociale huurwoning naar een woning 
in het middenhuursegment verhuizen, krijgen voorrang. We maken hierover 
prestatieafspraken met woningcorporaties en marktpartijen. We willen dat corporaties een 
grotere inzet tonen om de doorstroming te verbeteren. 

 

 

Toelichting: 

Kansen voor meer beschikbare en betaalbare woningen voor jongeren, gezinnen en 
starters liggen ook in het creëren van doorstroming in de bestaande woningvoorraad. In 
Arnhem woont 14,6% van de huishoudens goedkoop scheef: zij wonen in een sociale 
huurwoning waar ze eigenlijk een te hoog inkomen voor hebben. Door de doorstroom van 
mensen die dat kunnen en willen naar de middeldure, of vrije huursector te verbeteren, 
bieden we ruimte voor een nieuwe instroom die qua inkomen afhankelijk is van een sociale 
huurwoning. Hier zijn concrete prestatieafspraken over te maken. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Overnemen 

Toelichting:  
Past in de geest van de tekst. Mooie concretisering. 
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AMVP.10 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Leefomgeving 

Indiener(s): Irfan Mohammedamin 

Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 103-104 (pagina 9) 

 

 

Huidige tekst: 

Voor de leefbaarheid is het van belang dat hier ook voldoende andere groepen wonen. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Voor de leefbaarheid is het van belang dat hier ook voldoende verschillende groepen 
wonen. 

 

 

Toelichting: 

Met de betreffende zin wordt er geïnsinueerd dat mensen met een financieel of kwetsbare 
positie niet voor een leefbare omgeving kunnen zorgen of deze kunnen onderhouden. 
Zonder betreffende zin spreken we nog steeds uit dat we voor diversere wijken zijn. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Ontraden 

Toelichting: 
Met het schrappen verdwijnt de essentie van de stellingname: diverse wijken zorgen voor 
meer leefbaarheid. 
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AMVP.29 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Georganiseerde vuurwerkshow  

Indiener(s): Jorick Messink 

Woordvoerder: Jorick Messink 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 487-88 (pagina 18) 

 

 

Huidige tekst: 

Vuurwerkverbod. D66 blijft voorstander van een particulier vuurwerkverbod. Dit is het 
beste voor dierenwelzijn en natuur, het voorkomt ongelukken met vuurwerk en is gezonder 
voor inwoners met luchtwegproblemen. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Vuurwerkverbod. D66 blijft voorstander van een particulier vuurwerkverbod. Dit is het 
beste voor dierenwelzijn en natuur, het voorkomt ongelukken met vuurwerk en is gezonder 
voor inwoners met luchtwegproblemen. D66 stelt voor om licht- en lasershows centraal te 
organiseren door de gemeente op geschikte locaties. 

 

 

Toelichting: 

Zet hier iets positiefs tegenover. Bijvoorbeeld dat met de besparing van opruimingskosten 
er nu één grote vuurwerkshow komt op een geschikte locatie. Op deze manier kunnen 
mensen toch het saamhorigheidsgevoel blijven ervaren en de traditie in stand houden, 
waarbij de nadelige (gezondheids)effecten voor mens en dier door vuurwerk zoveel 
mogelijk voorkomen worden. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie en in lijn met de huidige gedachtegang op dit thema. 
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AMVP.32 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Ondersteuning cursus Nederlands voor anderstaligen 

Indiener(s): Jorick Messink 

Woordvoerder: Vanwege herfstvakantie niet aanwezig bij de AAV 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 568-78 (pagina 20) 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

• Volwassen anderstaligen in Arnhem worden ook gestimuleerd om de Nederlandse taal te 
leren door bijvoorbeeld betaalbare en laagdrempelige cursussen Nederlands aan te 
bieden op moment dat ze zich registreren als nieuwe inwoner van de gemeente. 

 

 

Toelichting: 

Met de huidige tekst wordt alleen ingezet op ondersteuning van mensen die ongeletterd 
zijn of op jongeren, maar niet op volwassen anderstaligen die wel geletterd zijn, maar niet 
de Nederlandse taal machtig zijn. Ook voor deze doelgroep zou aandacht moeten zijn. Dat 
kan door het aanbieden van gratis of een goedkope cursussen Nederlands. Op deze 
manier kan ook deze doelgroep meedoen in Arnhem. Commerciële taalcursussen zijn 
vaak duur en kunnen hierdoor een drempel zijn om (snel) Nederlands te leren. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie op ons programma. 
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AMVP.37A Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Afbeelding over drugsbeleid 

Indiener(s): Hans de Vroome en Maarten Venhoek  

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben  

Doel wijzigingsvoorstel: Schrappen van afbeelding 

Betreft regelnummer: Plaatje, pagina 23 

AMVP.37B Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Afbeelding over drugsbeleid 

Indiener(s): Edwin Kemers 

Woordvoerder: Edwin Kemers 

Doel wijzigingsvoorstel: Schrappen van afbeelding 

Betreft regelnummer: Plaatje, pagina 23 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Verwijderen van de tekening. 

 

 

Toelichting 37A: 

De tekst “een realistisch drugsbeleid” is m.i. volstrekt helder; de uit de lucht gevallen 
tekening heeft m.i. geen toegevoegde waarde. Roept meer vragen op dan dat het 
antwoorden geeft. 
 

Toelichting 37B: 

Hoe goed bedoeld om meer duidelijk te willen maken horen plaatjes van derden niet thuis 
in ons verkiezingsprogramma`s, daarom dus verwijderen. Overigens is het plaatje complex 
en geeft voldoende stof om er een thema avond aan te besteden. Voegt niets toe aan de 
bovenstaande tekst. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie. Het plaatje voegt niet veel toe en is complex. 
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AMVP.38 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Sekswerk is werk 

Indiener(s): Suzan Kemperman, Susan van Ommen en Patrick van Iperen 

Woordvoerder: Suzan Kemperman 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 674-684 (pagina 23) 

 

Huidige tekst: 

Sekswerkers kunnen veilig hun werk doen  
Illegaal sekswerk is een groot probleem maar tegelijkertijd zijn er ook ondernemende 
sekswerkers die bewust voor dat beroep kiezen. Waar er geen zicht op is, krijgen 
misstanden als mensenhandel en uitbuiting te veel ruimte. Daarom pleit D66 ervoor dat 
sekswerkers in Arnhem veilig hun werk kunnen doen.  
• Zorgzone. We handhaven de zorgzone (tippelzone) en zetten ons in voor voldoende 
schone en veilige werkplekken. 
• Uitstapmogelijkheden. De gemeente biedt volwaardige uitstapmogelijkheden aan 
sekswerkers die dat willen. Maar ook goed gereguleerd, volwaardig ondernemerschap 
moet voor sekswerkers mogelijk worden. 
• Reguleren thuisprostitutie. Veel misstanden in het sekswerk vinden plaats waar mensen 
thuis of als escort werken. Zodra dat mogelijk is willen we thuisprostitutie in Arnhem 
reguleren en uit de illegaliteit halen. Daarmee kan ook daar mensenhandel en uitbuiting 
worden voorkomen. 

 

Voorgestelde tekst: 

Sekswerk is werk  
Criminaliseren en stigmatiseren van sekswerk leidt tot misstanden en werkt mensenhandel 
in de hand. Daarom pleit D66 voor het volledig decriminaliseren van sekswerk. 
Sekswerkers moeten in Arnhem op een veilige wijze hun werk kunnen uitoefenen.  
• Stigma aanpakken: We zetten ons actief in om het stigma op sekswerk aan te pakken. 
• Decriminalisering: Decriminalisering wordt het uitgangspunt voor alle sekswerkbeleid. 
Arnhem gaat op nationaal niveau actief lobbyen voor volledige decriminalisering van 
sekswerk.  
• Betrek sekswerkers bij het beleid: We praten niet over maar met sekswerkers. Wanneer 
nieuw beleid op gebied van sekswerk wordt vastgesteld, worden sekswerkers hier vooraf 
actief bij betrokken.  
• Meer werkplekken: De gemeente realiseert meer veilige werkplekken voor sekswerkers 
in Arnhem waar sekswerkers zowel met als zonder vergunning kunnen werken. We willen 
dat sekswerkers ook thuis hun beroep kunnen uitoefenen en we zetten ons in voor het 
behoud van de tippelzone.  
• Omscholen: Door het stigma op sekswerk is het soms lastig voor sekswerkers om ander 
werk te gaan doen. Sekswerkers die vrijwillig besluiten te stoppen met sekswerk, 
ondersteunen we daarom met een uitstapprogramma. 

 

Toelichting: 

Sekswerk is een legaal beroep. Sekswerker betalen belasting. Maar de wet regulering 
sekswerk stigmatiseert en criminaliseert sekswerkers eerder meer dan minder volgens de 
raad van state. Het oude stuk was minder verstrekkend dan de lijn van de huidige fractie, 
daarom heb ik de alinea herschreven. M.i. zijn destigmatisering, decriminalisering en 
praten met ipv over sekswerkers de drie thema’s die alles op dit dossier kunnen omvatten 
en een positiever frame geven dan de originele alinea. 

 

Pre-advies (op gewijzigde versie): Overnemen 

Toelichting: 
De nieuwe tekst is op een aantal punten beter of concreter. 
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AMVP.39 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Regelluwe zones 

Indiener(s): Hans de Vroome en Maarten Venhoek 

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 701 (pagina 25) 

 

 

Huidige tekst: 

Regelluwe zones. Waar ondernemers samen en in overleg met de gemeente creatief 
willen ondernemen, mogen regels niet in de weg staan. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Regelluwe zones. Ondernemers ondernemen! De Gemeente bepaalt vaak condities 
waaronder ondernemers ondernemen en zij legt dit vast in lokale regelingen en 
vergunningen. In regelluwe zones voeren bedrijfsleven en overheid overleg over het 
hanteren van geen of zo weinig mogelijk regels en vergunningen. 

 

 

Toelichting: 

De oude tekst roept diverse vragen op. Gaan we samen ondernemen? Wat is creatief 
ondernemen? Hoef je je dan niet aan regels te houden of maak je de regels zelf? Wanneer 
staan regels (wie) in de weg en wanneer niet? De nieuwe tekst probeert een betere 
duiding te geven in waar wij voor staan. Leidend principe is: meer ja, tenzij; in plaats van: 
nee, mits. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
De nieuwe tekst maakt duidelijker wat wordt bedoeld met regelluwe zones. 
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AMVP.40 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: De gemeente is geen stagecoach 

Indiener(s): Susan van Ommen 

Woordvoerder: Susan van Ommen 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van tekst 

Betreft regelnummer: 730 (pagina 25) 

 

 

Huidige tekst: 

Stageplekken. In sectoren waar een tekort is aan stageplekken, bijvoorbeeld in de 
techniek, creëren we meer volwaardige stageplekken door samen met de sector 
stagecoaches te financieren. Ook speelt de gemeente zelf een voorbeeldrol bij het 
aanbieden van stages. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Stageplekken. In sectoren waar een tekort is aan stageplekken creëren we meer 
volwaardige stageplekken. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door stages aan 
te bieden op mbo, hbo en wo-niveau. 

 

 

Toelichting: 

Er is geen tekort aan stageplekken in de techniek, er is juist een tekort aan personeel en 
stagiairs.  
Zie voor gedetailleerde info www.s-bb.nl  
Op elke school is personeel (stagebegeleiders, een stagebureau) specifiek voor de 
stagebegeleiding, en ook elk erkend leerbedrijf heeft een praktijkopleider.  
De gemeente heeft vaak voornamelijk stagiaires uit het hoger onderwijs, terwijl er ook 
voldoende kansen zijn voor mbo’ers. Het mbo is vaak een ondergeschoven kindje en mag 
daarom extra genoemd worden. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting:  
De nieuwe tekst is duidelijker dan de oude. 

 

  

http://www.s-bb.nl/
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AMVP.41 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Regio Achterhoek en de Stedendriehoek (Cleantech 
Regio) 

Indiener(s): Jorick Messink 

Woordvoerder: Vanwege herfstvakantie niet aanwezig bij de AAV 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 737-739 (pagina 26) 

 

 

Huidige tekst: 

● Herkenbaar profiel. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de 
Foodvalley (rond Wageningen) blijft Arnhem werken aan een herkenbaar en 
concurrerend economisch profiel. 

● Blijvend samenwerken met Duitsland. We zetten in op samenwerking met Duitse 
steden, zoals Düsseldorf. Daarbij richten we ons op een blijvende inzet. Ook komt er 
een Duitstalige accountmanager. 

 
 

Voorgestelde tekst: 

● Herkenbaar profiel. Samen met de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen en de 
Foodvalley (rond Wageningen) blijft Arnhem werken aan een herkenbaar en 
concurrerend economisch profiel. 

● Strategische samenwerking en kennisuitwisseling met omliggende regio’s. We zoeken 
naar strategische (economische) samenwerkingsverbanden met andere regio’s in de 
directe omgeving van Arnhem zoals de Regio Achterhoek (smart industry) en de 
Cleantech Regio (Stedendriehoek).  

● Blijvend samenwerken met Duitsland. We zetten in op samenwerking met Duitse 
steden, zoals Düsseldorf. Daarbij richten we ons op een blijvende inzet. Ook komt er 
een Duitstalige accountmanager. 

 

 

Toelichting: 

In dit onderdeel komt de Regio Achterhoek en de Stedendriehoek (waar Apeldoorn onder 
valt) niet terug als mogelijke regionale samenwerkingspartners, terwijl deze regio’s in de 
directe nabijheid van Arnhem liggen. Veel mensen uit bijvoorbeeld de Achterhoek werken 
bijvoorbeeld in en rondom de regio Arnhem-Nijmegen. Ook is er in de regio Achterhoek 
veel kennis omtrent de slimme maakindustrie (smart-industrie) en zet de Stedendriehoek 
(Cleantech Regio) zich in op de clean technology (schone technologieën). Daarom is het 
ook logisch om met deze regio’s samenwerkingsverbanden aan te gaan. Het is daarnaast 
goed dat er wordt ingezet op een samenwerking met Duitsland, maar er ligt in de nabije 
omgeving van Arnhem ook nog een grote potentie voor samenwerkingsverbanden.  
 
In de huidige tekst worden door het benoemen van de regio Arnhem-Nijmegen en de 
Foodvalley alleen de regio’s en gemeenten ten (noord)westen en ten zuiden van Arnhem 
meegenomen bij de samenwerking, maar niet de regio’s ten noorden en oosten van 
Arnhem. Maar hierna wordt wel direct ingegaan op een mogelijke samenwerking met 
Duitsland (o.a. met Düsseldorf op ca. 130 km van Arnhem), maar niet op een mogelijke 
samenwerking met bijvoorbeeld Apeldoorn en Doetinchem (op ca. 30 km afstand). 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
De nieuwe tekst geeft een completer beeld van onze regionale partners. 
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AMVP.42 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Stadslandbouw 

Indiener(s): Hans de Vroome, Yvonne van Hamersveld, Marjolijn Bragt, 
Mattijs Loor 

Woordvoerder: Yvonne of Marjolijn 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 763 (pagina 26) 

 

 

Huidige tekst: 

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. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Stadslandbouw. D66 wil de productie, distributie, verwerking en handel van voedsel dicht 
bij huis houden. In regionaal verband werken we aan korte, circulaire voedselketens die 
ons eten duurzamer maken. Daarnaast willen we de huidige, kleinschalige stedelijke 
projecten voor stadslandbouw in combinatie met zorg en participatie uitbreiden. 
Biodiversiteit in de stad speelt hierbij een belangrijke rol. Nieuwe ontwikkelingen in 
stedelijke voedselproductie moeten in Arnhem kunnen worden beproefd 

 

 

Toelichting: 

De oude tekst is m.i. niet echt realistisch. De eerste zin suggereert dat het om de 
agrarische sector in de brede zin van het woord gaat, dus het verzoek om het tot 
stadslandbouw te beperken. Een echte economische factor van betekenis zal het niet zo 
gauw worden. In de uitbreiding moet ruimte in de stad concurreren met heel veel 
belangrijke dolen. Wel verdient stadslandbouw en zeker de buurt- en volkstuinen, de 
plantsoenen en de dakterrassen en ontwikkelingen in de stadsrandzones een plek in ons 
programma. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
De nieuwe tekst geeft een realistischer beeld van de mogelijkheden. 
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AMVP.43 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Verbinding Hoge Veluwe 

Indiener(s): Hans de Vroome 

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben  

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 821 (pagina 27) 

 

 

Huidige tekst: 

Hoge Veluwe, bijvoorbeeld met een historische tram, innovatieve trolley of een kabelbaan. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Hoge Veluwe, bijvoorbeeld met een historische trolley. 

 

 

Toelichting: 

Het accentueren van die verbinding is een prima plan! De voorbeelden die het hoe 
illustreren, zoals een historische tram en kabelbaan zijn volstrekt irreëel. Hier is in het 
verleden al veel onderzoek naar verricht. Deze zijn qua investeringen en exploitatie 
volstrekt onhaalbaar! Dit in tegenstelling tot de historische trolley. Die heeft mogelijkheden 
(aansluiten bij en op het bestaande net) en daar zou ik dan ook al mijn kaarten op zetten. 

 

 

Pre-advies: Neutraal  

Toelichting: 
De keuze is aan de leden. 
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AMVP.44 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: WO2-herdenking 

Indiener(s): Edwin Kemers 

Woordvoerder: Edwin Kemers 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 833 (pagina 28) 

 

 

Voorgestelde tekst: 

WO2-herdenking. Jaarlijks besteedt Arnhem op een goede wijze aandacht aan Market 
Garden. Wij willen dat er meer aandacht gegeven wordt aan andere gebeurtenissen en de 
rol die Arnhem verder ook in de WO2 heeft vervuld, daarom ook aandacht voor 
bijvoorbeeld de evacuatie, Diogenesbunker en Fliegerhorst Deelen. 

 

 

Toelichting: 

Van de herdenking van de evacuatie is niet meer veel over en het monument verdiend een 
betere locatie. Het bevreemdt mij dat veel Arnhemmers niet weten dat de in Nederland 
grootste bunker in Schaarsbergen ligt en welke rol deze heeft gespeeld. Dat er tevens een 
vliegveld van Schiphol grootte naast lag is ook maar beperkt bekend. Deze verhalen 
zouden niet onverteld mogen blijven. 

 

 

Pre-advies: Neutraal 

Toelichting: 
Sympathiek voorstel, maar het amendement kan korter en is best specifiek. 
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AMVP.45 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Cultuuraanbod 

Indiener(s): Hans de Vroome 

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben  

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 848 (pagina 28) 

 

 

Huidige tekst: 

Met een cultuuraanbod op topniveau, nationale en internationale evenementen en een 
rijke geschiedenis onderscheiden we ons van andere steden. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Met uitstekend cultuuronderwijs in vele vormen, een cultuuraanbod op topniveau, 
nationale en internationale evenementen en een rijke geschiedenis onderscheiden we ons 
van andere steden. 

 

 

Toelichting (op oudere versie amendement): 

Belangrijk om ook Artez en ROC aan te halen als mede-dragers van het culturele eco-
systeem (zij horen er zeker bij. 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Neutraal 

Toelichting: 
De eerste zin wordt verbeterd door het benoemen van de instellingen, de 2e zin echter is 
erg specifiek en voegt niets toe. 
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AMVP.46 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Culturele instellingen bezoeken 

Indiener(s): Hans de Vroome 

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben  

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 883 (pagina 29) 

 

 

Huidige tekst: 

(…) maken van bezoeken aan culturele instellingen. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

(…) maken van bezoeken aan culturele instellingen en het organiseren van culturele 
activiteiten in de school (bijvoorbeeld met “muziek in de klas”). 

 

 

Toelichting: 

Aandacht voor muziek in de klas (toch wel een begrip) en zeker daar waar Arnhem in deze 
het goede voorbeeld van meerjaren afspraken in gang heeft gezet. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie aan ons programma. 
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AMVP.47 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Financiële ondersteuning voor burgerinitiatieven 

Indiener(s): Jorick Messink 

Woordvoerder: Jorick Messink 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 933-34 (pagina 31) 

 

 

Huidige tekst: 

Ondersteunen van burgerinitiatieven. We maken het makkelijk voor burgerinitiatieven 
om van de grond te komen door waar nodig de hulp van deskundige ambtenaren aan te 
bieden. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Ondersteunen van burgerinitiatieven. We maken het makkelijk voor burgerinitiatieven 
om van de grond te komen door waar nodig de hulp van deskundige ambtenaren aan te 
bieden. De subsidiemogelijkheden voor burgerinitiatieven behouden we. 

 

 

Toelichting: 

Veel burgerinitiatieven hebben behoefte aan financiële ondersteuning tijdens de 
opstartfase van het initiatief. De gemeente zou dergelijke opstartkosten middels een 
opstartlening voor hun rekening kunnen nemen in de beginfase. Op deze manier wordt de 
drempel verlaagd om door inwoners van Arnhem initiatieven tot stand te brengen. 
Uiteindelijk hebben burgerinitiatieven een groot maatschappelijke meerwaarde voor de 
gemeente en haar inwoners (door bijvoorbeeld voorzieningen op peil te houden, een 
bijdrage te leveren aan duurzaamheid of vereenzaming van ouderen tegen te gaan). 

 

 

Pre-advies (op oudere versie amendement): Ontraden 

Toelichting: 
De suggestie sluit beperkt aan bij de essentie van dit thema. Daarmee loopt hij het risico af 
te leiden. 
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AMVP.48 (gewijzigd) Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Acceptatie begint op school 

Indiener(s): Joris Brandts 

Woordvoerder: Joris Brandts 

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 972 (pagina 32) 

 

 

Huidige tekst: 

Seksuele diversiteit en genderidentiteit horen op een positieve wijze onderwerp van 
gesprek te zijn op alle Arnhemse scholen. De gemeente zet zich hiervoor in en 
ondersteunt netwerken van leerlingen die zorgen voor een veilige schoolomgeving voor 
iedereen (Gender and Sexuality Alliances of GSA’s). We accepteren het niet als scholen 
op grond van hun religieuze achtergrond hier niet aan willen meewerken. 

 

 

Voorgestelde (nieuwe) tekst: 

Seksuele diversiteit en genderidentiteit horen op een positieve wijze onderwerp van 
gesprek te zijn op alle Arnhemse scholen. De gemeente ondersteunt netwerken van 
leerlingen die zorgen voor een veilige schoolomgeving voor iedereen (Gender and 
Sexuality Alliances of GSA’s). Daarnaast spreekt de gemeente basis- en middelbare 
scholen aan op hun wettelijke plicht om LHBTIQ+ acceptatie te bevorderen. We 
accepteren het niet als scholen hier niet aan willen meewerken. 

 

 

Toelichting: 

Alle scholen in Nederland zijn vanaf augustus van dit jaar wettelijk verplicht om te zorgen 
voor veiligheid en acceptatie van LHBTIQ+ scholieren en personeel in de klas. De nieuwe 
burgerschapswet, waarin die opdracht is verwoord, trad op zondag 1 augustus 2021 in 
werking. Een belangrijke stap op weg naar scholen waar iedereen zich veilig en 
geaccepteerd voelt, wat ook je seksuele oriëntatie, genderidentiteit, gender expressie of 
geslachtskenmerken zijn. De gemeente zou scholen aan kunnen spreken als zij om welke 
reden dan ook niet voldoen aan deze wettelijke plicht. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting:  
Mooie toevoeging aan ons programma. 
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AMVP.49 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Geen discriminatie in de sport 

Indiener(s): Patrick van Iperen en Suzan Kemperman 

Woordvoerder: Patrick van Iperen 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 987 (pagina 33) 

 

 

Voorgestelde tekst: 

 • Sport moet voor iedereen veilig zijn, discriminatie en racisme gaan we actief tegen. 
Samen met de sportaanbieders in de stad zetten we in op maatregelen en activiteiten 
waarmee discriminatie actief wordt tegengegaan, zoals voorlichtingen en trainingen 

 

 

Toelichting: 

Onder diversiteit en discriminatie is sport nog niet opgenomen. In de huidige periode is dit 
een belangrijk punt geweest. Discriminatie in de sport is helaas ook nog geen verleden tijd, 
er zijn in 2020 landelijk zelfs meer meldingen van discriminatie binnengekomen. De 
komende jaren is daarom extra inzet nodig om discriminatie in de sport actief te bestrijden, 
zodat iedereen zich veilig kan voelen bij sportverenigingen en andere sportaanbieders. In 
het huidige sport- en beweegakkoord is opgenomen dat er voorlichtingsbijeenkomsten 
worden gehouden om discriminatie tegen te gaan. Dit is mede dankzij een door ons 
ingediende motie zo opgenomen. Ik zou graag zien dat hier in de komende periode een 
vervolg op komt en dat dit verder wordt uitgebreid met extra maatregelen en activiteiten. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
Goede toevoeging aan ons programma, 

  



 Wijzigingsvoorstellen concept-verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2022-2026 

 

23 
 

AMVP.50 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Monitoren bezoekersstromen 

Indiener(s): Hans de Vroome en Maarten Venhoek  

Woordvoerder: Leden die daar behoefte aan hebben  

Doel wijzigingsvoorstel: Wijzigen van de tekst 

Betreft regelnummer: 1002 (pagina 33) 

 

 

Huidige tekst: 

Het monitoren van bezoekersstromen op basis van telefoonsignalen wijzen wij af. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Het monitoren van bezoekersstromen op basis van tot individuele personen herleidbare 
telefoonsignalen wijzen wij af. 

 

 

Toelichting: 

Als het gaat om tot individu herleidbare gegevens signalen wijzen wij dat af. Duidelijk want 
dan is ook al gauw de privacy in het geding. Maar als we druktemeters om 
bezoekersstromen en maatregelen om dat te sturen willen managen dan hebben we wel 
algemene of generieke info nodig. Dat kan best op basis van algemene telefoonsignalen 
die niet herleidbaar zijn tot individuen. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie op ons programma. 
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AMVP.51 Amendement 

Titel wijzigingsvoorstel: Meertalige gemeentewebsite 

Indiener(s): Jorick Messink 

Woordvoerder: Jorick Messink 

Doel wijzigingsvoorstel: Toevoegen van tekst 

Betreft regelnummer: 1009-1013 (pagina 33) 

 

 

Huidige tekst: 

Eén toegankelijke gemeentelijke website. De gemeente heeft nu heel veel verschillende 
websites. Dat is verwarrend, lastig herkenbaar en moeilijk in het beheer. Arnhem.nl moet 
het toegangspunt zijn voor alle vragen van inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze 
website moet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve of visuele 
beperking. Dat geldt ook voor de informatie van de gemeenteraad en de uitzendingen van 
raadsvergaderingen. 

 

 

Voorgestelde tekst: 

Eén toegankelijke gemeentelijke website. De gemeente heeft nu heel veel verschillende 
websites. Dat is verwarrend, lastig herkenbaar en moeilijk in het beheer. Arnhem.nl moet 
het toegangspunt zijn voor alle vragen van inwoners, ondernemers en bezoekers. Deze 
website moet volledig toegankelijk zijn voor mensen met een auditieve of visuele 
beperking. Dat geldt ook voor de informatie van de gemeenteraad en de uitzendingen van 
raadsvergaderingen. Ook moet de website toegankelijker worden voor bezoekers met een 
internationale achtergrond. De website moet derhalve zoveel als (praktisch) mogelijk 
opties bieden voor andere talen (Engels, Arabisch, Turks, Duits, etc.). 

 

 

Toelichting: 

De website is nu niet of onvoldoende toegankelijk voor bezoekers die de Nederlandse taal 
niet of onvoldoende machtig zijn. De huidige website is voor een klein gedeelte in het 
Engels vertaald, maar dit geldt alleen voor de onderwerpen ‘identification, relocating, 
registration en contact information’, maar niet voor andere onderwerpen. Ook is de website 
alleen gedeeltelijk in Engels vertaald, maar niet in andere talen (zoals Arabisch, Duits of 
Turks). Gezien de inzet op samenwerking met Duitse steden, zoals Düsseldorf (zie pagina 
26 van het verkiezingsprogramma), is het ook goed om de gemeentepagina in het Duits te 
vertalen. 

 

 

Pre-advies: Overnemen 

Toelichting: 
Goede suggestie op ons programma. 
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Redactionele aanpassingen 
Redactionele aanpassingen (RA) zullen we in één keer behandelen. Op een paar na nemen 

wij alle aanpassingen graag over (1 t/m 34 wel, alleen 35-36 niet). We raden de leden aan 

om voor te stemmen. Indien iemand één losse aanpassing wél het bespreken waard vindt, 

zal dit eerst besproken worden. We stemmen uiteindelijk over de hele bundel redactionele 

aanpassingen. 

 

Redactionele aanpassingen die wij, bestuur/VPC graag collectief overnemen: 

RAVP.01 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 3 (pagina 5) 

Huidige tekst: Maar samen met de Arnhemmers gaan we die uitdaging aan. 

Voorgestelde tekst: Samen met de Arnhemmers gaan we die uitdaging aan. 

Toelichting: Het woord “maar” suggereert een tegenstelling die er m.i. niet 
is. 

 

RAVP.02 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: kop (pagina 7) 

Huidige tekst: Een nieuw begin – Laat iedereen vrij, maar niemand vallen 

Voorgestelde tekst: Bouwen aan een mooier Arnhem – Laat iedereen vrij, maar 
niemand vallen. 

Toelichting: Wees consistent met dezelfde kopregel door het hele 
programma heen; blijf dus de titel van het programma herhalen 
en introduceer geen wijziging van de kopregel (“Een nieuw 
begin”). 

 

RAVP.03 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 242 (pagina 12) 

Huidige tekst: Voor 2026 is al het gemeentelijk vastgoed, waaronder scholen, 
sportgebouwen en het stadhuis, energieneutraal. 

Voorgestelde tekst: Voor 2026 is het gemeentelijk vastgoed, waaronder scholen, 
sportgebouwen en het stadhuis, energieneutraal. 

Toelichting: Toevoeging van het woordje “al” is m.i. niet nodig om de 
intentie goed weer te geven. Het is een soort over 
accentuering in de categorie kijk ons eens. Ergo: advies is 
weglaten. 

 

RAVP.04 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 244-245 (pagina 12) 

Huidige tekst: We rollen een netwerk van tweerichtingenlaadpalen uit in alle 
wijken, waar mogelijk in combinatie met het trolleynetwerk, en 
stimuleren het gebruik van elektrische deelauto’s. 

Voorgestelde tekst: We rollen in alle wijken een netwerk uit van moderne laadpalen 
(waarmee we voertuigen kunnen voeden met energie alsook 
energie kunnen onttrekken aan die voertuigen), waar mogelijk 
in combinatie met het trolleynetwerk, en stimuleren het gebruik 
van elektrische deelauto’s. 

Toelichting: Geeft m.i. een betere duiding van wat me bedoelen. 
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RAVP.05 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 460 (pagina 18) 

Huidige tekst: Alle Arnhemmers die dat willen, krijgen de kans om 
gevaccineerd worden tegen het coronavirus. 

Voorgestelde tekst: Alle Arnhemmers die dat willen, krijgen de kans om 
gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. 

Toelichting: Typo (toevoegen “te”) 

 

RAVP.06 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 592 (pagina 21) 

Huidige tekst: De helft van de inwoners die in de bijstand zitten, wil weer aan 
het werk. 

Voorgestelde tekst: Veel inwoners die in de bijstand zitten, willen weer aan het 
werk. 

Toelichting: Even los van de bron, wekt de oude tekst wel snel de 
suggestie op: “kennelijk wil de andere helft helemaal niet weer 
aan het werk.” Daarmee kan de discussie eenvoudig de 
verkeerde kant opgaan of in ieder geval moeilijker worden. De 
aangepaste tekst probeert dat te voorkomen. 

 

RAVP.07 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 1019 (pagina 33) 

Huidige tekst: kunnen de gemeentes samen meer bereiken dan ieder alleen. 

Voorgestelde tekst: kunnen de gemeenten samen meer bereiken dan ieder alleen. 

Toelichting: check even wat het moet zijn: “gemeenten of gemeentes” maar 
hanteer in het VP wel een en dezelfde term. Persoonlijk heb ik 
een voorkeur voor “gemeenten. 

 

RAVP.08 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Hans de Vroome 

Betreft regelnummer: 1033 (pagina 33) 

Huidige tekst: Begroting op orde. D66 zet zich opnieuw in voor een sluitende 
begroting en een gezond weerstandsvermogen, de buffer om 
financiële risico’s op te kunnen vangen 

Voorgestelde tekst: Begroting op orde. D66 zet zich opnieuw in voor een sluitende 
begroting en voor het hebben van een buffer om financiële 
risico’s op te kunnen vangen (weerstandsvermogen). 

Toelichting: De discussie over wat gezond is zou je hier nog niet willen 
voeren. 

RAVP.08B Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 1033 (pagina 33) 

Huidige tekst: Begroting op orde. D66 zet zich opnieuw in voor een sluitende 
begroting en een gezond weerstandsvermogen, de buffer om 
financiële risico’s op te kunnen vangen 

Voorgestelde tekst: Begroting op orde. D66 zet zich opnieuw in voor een sluitende 
begroting en voor het hebben van een voldoende grote buffer 
om financiële risico's op te kunnen vangen 
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Toelichting: RAVP08 maakt een inhoudelijk verschil zoals nu wordt 
voorgesteld. Ik snap het schrappen van het woord gezond, 
maar er moet wel iets voor terug. 

 

RAVP.09 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 32 (pagina 7) 

Huidige tekst: een financiële bijdragen 

Voorgestelde tekst: een financiële bijdrage 

Toelichting: - 

 

RAVP.10 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 37 (pagina 7) 

Huidige tekst: …onder andere doordat we bezwaren… 

Voorgestelde tekst: …waardoor we bezwaren… 

Toelichting: causaliteit is omgekeerd geraakt 

 

RAVP.11 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 112 (pagina 9) 

Huidige tekst: wijk 

Voorgestelde tekst: wijken 

Toelichting: - 

 

RAVP.12 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 171 (pagina 10) 

Huidige tekst: Rijden 

Voorgestelde tekst: Rijdt 

Toelichting: - 

 

RAVP.13 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 98 (pagina 9) 

Huidige tekst: ontwikkelingen van 

Voorgestelde tekst: ontwikkelingen in 

Toelichting: - 

 

RAVP.14 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 260-61 (pagina 12) 

Huidige tekst: in overleg met Defensie en de provincie in gesprek om nieuwe 
locaties voor windturbines aan te wijzen 

Voorgestelde tekst: in overleg met Defensie en de provincie om nieuwe locaties 
voor windturbines aan te wijzen 

Toelichting: - 

 

RAVP.15 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 299 (pagina 13) 

Huidige tekst: mogelijk belasting 
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Voorgestelde tekst: mogelijke belasting 

Toelichting: - 

 

RAVP.16 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 400 (pagina 16) 

Huidige tekst: meedoen cultuuractiviteiten 

Voorgestelde tekst: meedoen aan cultuuractiviteiten 

Toelichting: - 

 

RAVP.17 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 664 (pagina 22) 

Huidige tekst: alcohol en drugs 

Voorgestelde tekst: alcohol en tabak 

Toelichting: zie ook afbeelding pagina erna 

 

RAVP.18 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 756 (pagina 26) 

Huidige tekst: 100% circulair inkoop 

Voorgestelde tekst: een 100% circulaire inkoop 

Toelichting: - 

 

RAVP.19 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 842 (pagina 28) 

Huidige tekst: buurgemeente 

Voorgestelde tekst: buurgemeenten 

Toelichting: - 

 

RAVP.20 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 844 (pagina 28) 

Huidige tekst: citymarketing organisatie 

Voorgestelde tekst: citymarketingorganisatie 

Toelichting: - 

 

RAVP.21 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 856 (pagina 28) 

Huidige tekst: te vertonen 

Voorgestelde tekst: op de kaart te zetten 

Toelichting: - 

 

RAVP.22 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 862-63 (pagina 28) 

Huidige tekst: Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers, en ondersteunt Arnhem de 
voortzetting van topevenement in de stad. 
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Voorgestelde tekst: Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers. Ook ondersteunt D66 de 
voortzetting van topevenementen in de stad. 

Toelichting: Hier zijn twee punten uit het concept ten onrechte in één zin 
geraakt. 

 

RAVP.23 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 873 (pagina 29) 

Huidige tekst: breed inzetbare centra 

Voorgestelde tekst: MFC’s (multifunctionele centra)” zijn 

Toelichting: Ten onrechte versimpeld 

 

RAVP.24 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 889 (pagina 29) 

Huidige tekst: meedoen cultuuractiviteiten 

Voorgestelde tekst: meedoen aan cultuuractiviteiten 

Toelichting: Zie ook redactionele aanpassing voor regel 400. 

 

RAVP.25 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 904 (pagina 31) 

Huidige tekst: snelheid 

Voorgestelde tekst: tijdigheid 

Toelichting: Snelheid moet gezien de bedoeling van het concept eigenlijk 
“tijdigheid” zijn 

 

RAVP.26 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 

Betreft regelnummer: 921 (pagina 31) 

Huidige tekst: op het onderzoek naar het beleid en de uitvoering 

Voorgestelde tekst: op het beleid en de uitvoering 

Toelichting: ‘Het onderzoek naar’ kan vervallen (de onderzoeken staan in 
de volgende zin). 

 

RAVP.27 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Ine Woudstra 

Betreft regelnummer: 557 (pagina 20) 

Huidige tekst: Niemand op straat 

Voorgestelde tekst: Niemand noodgedwongen op straat 

Toelichting: - 

 

RAVP.28 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Edwin Kemers 

Betreft regelnummer: 463 (pagina 18) 

Huidige tekst: voor bijvoorbeeld HPV 

Voorgestelde tekst: tegen bijvoorbeeld baarmoederhalskanker 

Toelichting: Mij zegt de afkorting niets en mogelijk geldt dat voor de kiezers 
ook. Daarom met deze wijziging direct duidelijk maken waar 
het voorbeeld over gaat. 

RAVP.28B Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Mattijs Loor 
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Betreft regelnummer: 463 (pagina 18) 

Huidige tekst: voor bijvoorbeeld HPV 

Voorgestelde tekst: tegen bijvoorbeeld HPV, het virus dat onder andere 
baarmoederhalskanker veroorzaakt 

Toelichting: De verwachting is dat op enige termijn het HPV-vaccin ook 
voor jongens wordt ingevoerd, zoals in andere landen al 
gebeurt. Dat is terecht, want het virus veroorzaakt ook andere 
vormen van kanker dan baarmoederhalskanker en mannen 
spelen een belangrijke rol in de overdracht van het virus. 
Bovendien werkt het vaccin tegen het virus, niet tegen de 
kanker. 

 

RAVP.29 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Jorick Messink 

Betreft regelnummer: 861-863 (pagina 28) 

Huidige tekst: Talentontwikkeling. We schenken meer aandacht aan 
professionele talentontwikkeling in de creatieve sector. 
Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers, en ondersteunt Arnhem de 
voortzetting van topevenement in de stad 

Voorgestelde tekst: Talentontwikkeling. We schenken meer aandacht aan 
professionele talentontwikkeling in de creatieve sector. 
Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers van bijvoorbeeld ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten, en ondersteunt Arnhem de 
voortzetting van topevenement in de stad 

Toelichting: Verschillende instanties en verenigingen worden benoemd bij 
het deel over ‘Een culturele stad’, maar ArtEZ hogeschool voor 
de kunsten niet. ArtEZ is erg belangrijk voor de stad Arnhem in 
het kader van kunst en cultuur en mag daarom best expliciet 
worden benoemd in het verkiezingsprogramma. Voorstel is om 
dit te benoemen onder het kopje ‘Talentontwikkeling’. 

 

RAVP.30 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Jorick Messink 

Betreft regelnummer: 395-97 (pagina 16) en ook 884-85 (pagina 29) 

Huidige tekst: Betrokken cultuurinstellingen. Van alle cultuurinstellingen die 
subsidie ontvangen, vragen we een actieve verbinding met het 
onderwijs of de jeugd in Arnhemse wijken. We willen dat alle 
Arnhemse kinderen theater- en dansvoorstellingen, en het 
museum kunnen bezoeken. 

Voorgestelde tekst: Betrokken cultuurinstellingen. Van alle cultuurinstellingen die 
subsidie ontvangen, vragen we een actieve verbinding met het 
onderwijs of de jeugd in Arnhemse wijken. We willen dat alle 
Arnhemse kinderen theater-, muziek- en dansvoorstellingen, 
en het museum kunnen bezoeken. 

Toelichting: Muziek wordt onder het deel ‘Cultuur en onderwijs’ niet 
specifiek benoemd, terwijl theater en dans verschillende keren 
terugkomen in de tekst. Muziek is juist een laagdrempelige 
manier om jongeren met kunst en cultuur in aanraking te laten 
komen. 

 

RAVP.31 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Jorick Messink 
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Betreft regelnummer: 861-63 (pagina 28) 

Huidige tekst: Talentontwikkeling. We schenken meer aandacht aan 
professionele talentontwikkeling in de creatieve sector. 
Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars en vormgevers, en ondersteunt Arnhem de 
voortzetting van topevenement in de stad 

Voorgestelde tekst: Talentontwikkeling. We schenken meer aandacht aan 
professionele talentontwikkeling in de creatieve sector. 
Daarmee vergroten we de kansen voor net afgestudeerde 
kunstenaars, muzikanten en vormgevers, en ondersteunt 
Arnhem de voortzetting van topevenement in de stad. 

Toelichting: Muzikanten apart benoemen omdat muzikanten niet altijd met 
de term kunstenaars worden geassocieerd (ook al is muziek 
uiteraard een kunstvorm. 

 

RAVP.32 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 

Betreft regelnummer: 313 (pagina 15) 

Huidige tekst: Arnhemmers hebben dagelijks met onderwijs, zorg, 
welzijnswerk en sport te maken. 

Voorgestelde tekst: Arnhemmers hebben dagelijks met onderwijs, zorg, welzijn en 
sport te maken. 

Toelichting: Niet iedereen heeft met dagelijks met welzijnswerk te maken, 
wel met welzijn. Door het woord aan te passen, past de tekst 
ook bij vervolg van de tekst en de strekking. 

 

RAVP.33 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 

Betreft regelnummer: 534 (pagina 19) 

Huidige tekst: We geloven in de mogelijkheden die zorgtechnologie te bieden 
heeft. 

Voorgestelde tekst: We geloven in de mogelijkheden die technologie te bieden 
heeft. 

Toelichting: Het gaat volgens mij niet specifiek om zorgtechnologie, maar 
technologie an sich. Technologie bied mogelijkheden op het 
gebied van zorg, onderwijs en welzijn. Door het woord aan te 
passen past de zin beter bij de strekking. 

 

RAVP.34 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 

Betreft regelnummer: 538 (pagina 20) 

Huidige tekst: Met de ‘Arnhem-oost aanpak’ wil Arnhem de wijken Klarendal, 
Geitenkamp, Malburgen, Presikhaaf–west en het Arnhemse 
Broek sterker te maken 

Voorgestelde tekst: Met de ‘Arnhem-oost aanpak’ wil Arnhem de wijken Klarendal, 
Geitenkamp, Malburgen, Presikhaaf–west en het Arnhemse 
Broek sterker maken. 

Toelichting: Zin loopt niet met de toevoeging van betreffende woord. Zo 
loopt de zin beter. 

 

Redactionele aanpassingen die wij, bestuur/VPC, ontraden: 

RAVP.35 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 
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Betreft regelnummer: Inleiding (pagina 5) 

Huidige tekst: Samen bouwen aan een mooier Arnhem 

Voorgestelde tekst: Samen bouwen aan een nog mooier Arnhem 

Toelichting: Het nog mooier maken van een al mooi iets! 

 

RAVP.36 Redactionele aanpassing 

Indiener/Woordvoerder: Irfan Mohammedamin 

Betreft regelnummer: 91 (pagina 9) 

Huidige tekst: De wijk waarin je woont, bepaalt in grote mate het woongenot. 

Voorgestelde tekst: Leefomstandigheden in de wijk waarin je woont, bepalen in 
grote mate het woongenot. 

Toelichting: Niet de wijk zelf is bepalende, maar de omstandigheden die er 
bestaan in de wijk zijn bepalend. De leefomstandigheden, dat 
is waar we aan willen werken volgens de tekst. Met toevoeging 
van betreffende woorden sluit de tekst beter aan bij de 
boodschap van de rest van de tekst. 

 

 


