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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. 

 

 

Nieuwsbrief november 2016 
 
Wij kunnen u verzekeren dat het politieke 'bedrijf' nooit stil staat en steeds belangrijk 
en boeiend blijft. Jammer genoeg zijn veel Arnhemmers niet op de hoogte van de 
lokale politiek, die toch direct over uw leefomgeving beslist! Wij hopen dat onze 
nieuwsbrief en site daarbij kunnen helpen 

 

Meerjarenbegroting 2017  
Zo..... de behandeling van de 
meerjarenbegroting is achter de rug. Dat is altijd 
weer een hele klus. Als raadsleden moeten we 
een dik boek met allerlei programma's en cijfers 
door werken. Vooral Guus van der Laak is aan 
zet als het gaat over de financiën.  
Een van zijn belangrijkste conclusies was dat per 
31 december 2015 de schuld die een 

Arnhemmer bij de geboorte mee krijgt al direct € 5.070,- is  en dat deze schuld ook 
de komende jaren verder stijgt. Dat vinden wij zorgelijk, want er staan allerlei grote 
projecten op touw die betaald worden met uw en ons belastinggeld. En dit verhoogt 
dus die schuld. Nu zijn we niet perse tegen grote projecten, maar wel tegen het feit 
dat dit van boven af bepaald wordt en dat de Arnhemmer buiten spel staat. 

 
 
Referendum Stadsblokken / Meinerswijk 

Op 30 november bent u wel aan zet! Middels een referendum mag u bepalen welke 
kant het op moet met het gebied 
Stadsblokken/Meinerswijk. En dat valt 
niet mee, want de informatie die u 
geboden wordt is vaak moeilijk, 
onvolledig of gekleurd. Voor onze site 
heeft Petra de Vos een artikel 
geschreven dat u vast kan helpen om tot 
een keuze te komen.  

http://www.arnhemcentraal.info/
https://www.arnhemcentraal.info/referendum-stadsblokken-en-meinerswijk-gaat/
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Geen vertrouwen in wethouder Haga  
De fractie van Arnhem Centraal begint steeds 
meer vertrouwen  te verliezen in wethouder 
Haga. Zo informeerde ze de raad verkeerd over 
de situatie bij de daklozenopvang en heeft de 
wethouder gelogen over de aantal meldingen van 
het Asielzoekerscentrum Elderhoeve. Hier waren 
meer dan 50 meldingen terwijl de wethouder de 
fractie informeerde dat er maar 4 meldingen 
waren. Hierdoor verliest de fractie beetje bij 
beetje vertrouwen in de wethouder. De fractie 
vind het nu nog geen reden genoeg om al een 
motie van wantrouwen in te dienen. Graag ziet de fractie dat de wethouder haar 
gedrag aanpast om de vertrouwen terug te winnen. De fractie zal de wethouder 
scherper controleren de aankomende periode. 

 
Zorgen over daklozenopvang en AZC Elderhoeve  

Wij maken ons veel zorgen over het beleid 
rondom daklozen en rondom de overlast die er 
door het Asielzoekerscentrum Elderhoeve 
(AZC) zou zijn. Wij zullen een bijeenkomst voor 
daklozen organiseren om de gemeenteraad met 
hen in contact te brengen, zodat zij zelf kunnen 
zeggen wat zij vinden. Ook zullen wij aanwezig 
zijn deze week op de bijeenkomst voor 
omwonenden over het AZC Elderhoeve om te 
luisteren wat er al dan niet gaande is. 

Roze Arnhemse Jongetje  

 
Voor het eerst in de Arnhemse 
geschiedenis heeft de fractie van 
Arnhem Centraal een prijs 
uitgereikt aan een persoon of 
organisatie die zich inzet voor de 
rechten van de LHBT (Lesbische, 
Homoseksuele, Biseksuele en 

Transgender) gemeenschap. De prijs is een roze Arnhemse jongetje, als 
tegenhanger van het Arnhemse meisje. De prijs is uitgereikt aan ondernemer Ron 
Klop van Café Colours. Ron zet zich al jaren in voor de LHBT gemeenschap. Zo weet 
hij met zijn café een thuis te maken voor vele Arnhemmers en steunt hij projecten die 
daarmee te maken hebben. Ook wil Ron een roze zaterdag organiseren.  
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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/ 

 

Samen Arnhem mooier maken 
De fractie werkt dagelijks om Arnhem beetje bij beetje mooier te maken. Maar omdat 
het team uit vijf leden bestaat (2 raadsleden en 3 fractievolgers), kunnen wij niet alles 
bereiken wat wij willen. Daar hebben we echt vrijwilligers voor nodig. Zonder steun 
van onze vrijwilligers kunnen wij geen extra activiteiten organiseren om een betere 
band te krijgen. Gelukkig hebben we een groeiend team van ”vrienden van de fractie” 
die ons steunen, bij vergaderingen aanwezig zijn en ons helpen waar mogelijk is! 
Heeft u ook zin om de fractie te helpen en Arnhem mooier te maken? Dan kunt u 
contact opnemen met de fractie via de fractieondersteuning, 
info@arnhemcentraal.info. 

 

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.facebook.com/ArnhemCentraal026/
mailto:info@arnhemcentraal.info
https://www.arnhemcentraal.info/
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AANKOMENDE MAAND OP DE PLANNING: 

 
Er staat wederom een hoop te gebeuren aankomende periode. 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.  

 
 
 

©ArnhemCentraal2016 
Tekst: Maarten Venhovens en Marlous Kelderman – de Haan 

Opmaak: Marlous Kelderman – de Haan 

 

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
mailto:secretariaat@arnhemcentraal.info
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