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Elke maand krijgt u van de fractie Arnhem 
Centraal een nieuwsbrief. Met deze 
nieuwsbrief willen wij u informeren over de 
belangrijkste ontwikkelingen in en rondom 
de fractie. 

 

 

 

PLAATSVERVANGEND BURGEMEESTER BENOEMD 

7 oktober 2016 

Vanmiddag is bekend gemaakt wie de zieke burgemeester Kaiser tijdelijk gaat 
vervangen. 

De keus is gevallen op Boele Staal die lid is van D66. 

Staal wordt als een zwaargewicht gezien. Hij heeft vele bestuurlijke posities bekleed, 
maar is nog nooit ergens burgemeester geweest. 

Ook Arnhem Centraal is zeer verheugd met de benoeming van de heer Staal en 
hoopt, dat hij het stuur stevig in de handen neemt. 

Wij feliciteren de heer Staal met deze benoeming in onze mooie stad Arnhem. 

 

 

 



 

3 
 

ZIEKMAKENDE KUNSTGRASVELDEN 

Het programma Zembla heeft onthuld dat er 
zeer sterke aanwijzingen zijn dat 
kunstgrasvelden, die ingestrooid zijn met 
rubbergranulaat van gebruikte autobanden, 
mogelijk zeer schadelijk kunnen zijn voor de 
gezondheid van de sporters. Vooral kinderen 
lopen het meeste gezondheidsrisico. Het 
granulaat bevat onder andere zink, chroom, 
olie en kankerverwekkende PAK’s, in soms 
100 maal hogere hoeveelheden dan is 
toegestaan. Het onderzoek waarop de 
veiligheid van het gebruik van 
rubbergranulaat op dit moment wordt gebaseerd, wordt door diverse deskundigen ernstig in 
twijfel getrokken. Toxicologen raden daarom aan om het gebruik van deze velden 
onmiddellijk te stoppen totdat er duidelijkheid bestaat over de gezondheidsrisico’s. 

In Europa heeft men onder druk van lobby’s van de industrie een strengere en veiligere 
regelgeving tegengehouden, waardoor er nog steeds op dezelfde wijze kunstgrasvelden met 
rubbergranulaat, afkomstig van gebruikte autobanden, wordt ingestrooid. Bij de KNVB wil 
men een nieuw onderzoek. Er is een alternatief om een mengsel van kurk en kokos te 
gebruiken op de velden. Dit zou € 15.000 extra per veld gaan kosten. 

De aanleg van een nieuw kunstgrasveld in Rijkerswoerd staat op de agenda. 

Wij vinden dat we alle risico's moeten vermijden en hebben vragen neergelegd bij het 
college. Wij willen een voorstel indienen om het granulaat te vervangen door een veilig 
materiaal. 

 

FACEBOOK 

Blijf op de hoogte van wat wij allemaal doen als fractie en hoe wij dit communiceren met de 
buitenwereld via onze Facebook pagina: https://www.facebook.com/ArnhemCentraal026/  

https://www.facebook.com/ArnhemCentraal026/
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VERGROENING TUINEN 

 

Vergroening van particuliere tuinen is van algemeen belang. We hebben in toenemende 
mate te maken met hoosbuien en dit veroorzaakt geregeld overlast, ook in onze stad. 
Burgers die hun tuin vergroenen dragen een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid van 
hun buurt. Het regenwater wordt dan sneller geabsorbeerd. 

De overheid kan particulieren niet dwingen tot vergroenen, maar wel bijdragen aan 
bewustwording. Heel wat gemeenten hebben zich al aangesloten bij Operatie Steenbreek, 
zoals  Eindhoven, Tilburg, Ede en onze buurgemeente Nijmegen. Het doel van de acties van 
Operatie Steenbreek is om de burgers te enthousiasmeren om hun tuin te vergroenen. De 
negatieve gevolgen van verstening worden daarbij onder de aandacht gebracht. Dit gebeurt 
door tuinambassadeurs, cursussen, ondersteuning aan burgers, een waterlabel, brochures 
op maat, etc. 

In november 2015 heeft onze fractie samen met GL en PvdD een motie ingediend over het 
aanpakken van vergroening via Operatie Steenbreek. Deze motie is toen verworpen. Wij 
willen nu graag weten welke acties heeft het college tot nu toe heeft genomen om tuinen te 
(helpen) vergroenen en of dit concrete resultaten heeft opgeleverd. Indien de effecten te 
klein zijn pleiten wij voor alsnog aansluiting bij Stichting Operatie Steenbreek. 

 

WEBSITE  

Blijf op de hoogte van alles wat met Arnhem 
Centraal te maken heeft op onze levendige 
website! Kijk op 
https://www.arnhemcentraal.info  

 

https://www.arnhemcentraal.info/
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AANKOMENDE MAAND OP DE 
PLANNING: 

 
Er staat een hoop te gebeuren aankomende 
periode. Op dit moment is de fractie druk 
bezig met het bestuderen van de begroting van 
2017 van de gemeente Arnhem. Dit is een 
dossier van meer dan 200 pagina's. Positief is 
dat er meer dan 10 miljoen extra te verdelen is 
onder de Arnhemmers. Daarnaast zullen ook 
een aantal andere zaken plaatsvinden. Mocht 
je hierover meer willen weten, neem dan een kijkje op onze site www.arnhemcentraal.info. 
Wilt u precies op de hoogte blijven van alle onderwerpen, agenda' s of wilt u misschien wel 
meekijken tijdens de raadsvergadering? Dat kan! Via de gemeentesite www.7pm.nl kunt u 
alle informatie vinden. 
 
 

EEN KEERTJE LANGS BIJ DE FRACTIE? 
Het is mogelijk voor leden om bij een vergadering aan te schuiven. Deze vinden meestal 
plaats op donderdagavond (19:30 – 22:30) in het stadhuis. Hou er wel rekening mee dat soms 
de locatie of data kan veranderen. Daarom moet u altijd contact opnemen met de 
ondersteuning van de fractie als u wilt komen. Dat kan door een mail te sturen 
naar  info@arnhemcentraal.info.  

 
 
 

Mocht u deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u een mail sturen naar 
secretariaat@arnhemcentraal.info. 

 

http://www.arnhemcentraal.info/
http://www.7pm.nl/
mailto:info@arnhemcentraal.info
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