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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 december 2016 

Arnhem Centraal wenst u een fantastisch 2017!! 

 

Bericht van het bestuur  
 

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen voor de 
gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Begin januari 2017 zal hierover een brief aan de leden worden gezonden met een 
paar verzoeken mee te denken. In maart 2017 plannen we weer de ALV  

Wij wensen iedereen feestelijke en sfeervolle Kerstdagen en een goed en gezond 
2017. 

 
René, José en Irene 
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Referendum Stadsblokken / Meinerswijk 

Op 30 november heeft u bij het 
referendum kunnen stemmen voor of 
tegen de plannen op Meinerswijk. Zoals u 
ongetwijfeld in de kranten hebt kunnen 
lezen hebben de voorstemmen twee-
derde meerderheid op de tegenstemmen 
behaald. Dat betekend dat de plannen 
verder ontwikkeld gaan worden.  

 

AZC Elden - Doe eens wat  je beloofd! 

Het zal je maar gebeuren dat je 
een ingewikkelde voorziening als 
een AZC-hoe noodzakelijk ook 
-  plotsklaps voor je deur krijgt. 
Dat veroorzaakt onrust, stress, 
woede en onzekerheid bij veel 
aanwonenden. Als college kan je 
daar wat aan doen door goede 
afspraken te maken en deze na 
te komen. En minimaal moeten 
bewoners zich serieus genomen 
en niet weggezet worden als 
''lastige klagers''.  

Er bleken genoeg redenen voor onrust, want wethouder Haga was niet op de hoogte 
van de grote hoeveelheid klachten. Dat is zij inmiddels wel, waardoor zij er toch echt 
wat mee moet en de zaak beter moet stroomlijnen. Arnhem Centraal heeft de 
wethouder geregeld aangesproken, waaronder afgelopen maandag nog. Wij hebben 
de wethouder aan de afspraak herinnerd dat zij samen met bewoners criteria voor 
evaluatie zou opstellen. Dat staat ook in een goedgekeurd verslag. Maar wethouder 
Haga heeft daar een zeer eigen interpretatie van, waardoor de evaluatie in oktober 
plaats vond op een wijze die niet gedragen werd door omwonenden, waardoor deze 
zich wederom niet serieus genomen voelde.  

Het wordt tijd voor een motie waarin klip en klaar staat dat er weer een evaluatie 
moet komen, waarbij de bewoners bepalen wat en hoe geëvalueerd gaat worden. 
Hiertoe zullen wij, waarschijnlijk samen met VVD en PVDA een motie indienen om 
het college op te roepen de gemaakte afspraken na te komen.  
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Raadsleden bezoeken Thuiszorg Groot Gelre 

Op dinsdag 6 december heeft een delegatie van Arnhemse raadsleden, inclusief 
Guus van der Laak een werkbezoek gebracht aan Thuiszorg Groot Gelre, dat deel 
uitmaakt van woonzorgorganisatie DrieGasthuizenGroep. Op uitnodiging van 
Thuiszorg werden zij bijgepraat over de uitvoering van de WMO en alle zaken die 
men in de praktijk tegenkomt. Ook kregen zij een rondleiding door de locatie Drie 
Gasthuizen aan de Rosendaalseweg. Thuiszorg is onlangs daar naar toe verhuisd. 

Rond 9.30 uur werd de delegatie door directeur-bestuurder DrieGasthuizenGroep 
Angela Jansen en directeur Thuiszorg Karin Reesing ontvangen. Na een algemene 
presentatie werd uitgebreid gesproken over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en de positie van de huishoudelijke hulp daarin. 

Bij de sessie waren ook 
Floor de Vroome van 
woonzorgorganisatie 
Pleyade en Arie de 
Ruijter en Jose Musch 
van thuiszorgorganisatie 
STMG aanwezig. 

De huishoudelijk hulp is 
een actueel thema 
binnen de WMO en de 
gemeentepolitiek. Zoals 
bekend is de gemeente 
verantwoordelijk voor de uitvoering ervan. Raadsleden worden nog wel eens 
benaderd over de arbeidsvoorwaarden en salariëring van medewerkers van de 
huishoudelijke hulp. In deze speciaal georganiseerde informatiebijeenkomst zijn nog 
een keer alle feiten op een rij gezet en is aangetoond dat de rechtspositie van deze 
medewerkers bij Thuiszorg Groot Gelre goed is geregeld. 

 

Werkbezoek aan Iriszorg en het 
Stoelenprofect De Duif.  

Op 9 december is Marlous Kelderman 
– de Haan aanwezig geweest bij het 
werkbezoek bij Iriszorg en De Duif, 
georganiseerd door wethouder Haga. 
Aanleiding waren vragen van onder 
andere Arnhem Centraal over de 
schijnbare tekorten in de opvang van zwervers. De laatste weken is dat door meer 
overleg onderling beter geregeld geworden en er is op dit moment minder reden tot 
ongerustheid. We houden echter de vinger aan de pols in deze!  
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Komst Euroscoop naar Arnhem Zuid niet gegund  

 

Het is altijd hetzelfde verhaal: voorzieningen in Zuid halen het niet door de Heilige 
Koe: de binnenstad. Ook wij vinden de binnenstad van belang maar de Arnhemse 
economie als geheel is gediend bij een levendig centrum in Zuid. Wij denken in een 
plusplus formule: trek nieuwe doelgroepen naar Zuid, zonder dat dit perse ten koste 
hoeft te gaan van de binnenstad. 
Wonderlijk is dat de grote pleitbezorgers van het marktdenken VVD en D66 dit nu 
willen tegenhouden. Is het niet zo dat de beste wint en dat protectionisme schadelijk 
is voor economische groei, beste liberalen? Onze fractie heeft ervoor gepleit dan 
OOK te onderzoeken wat de economische winst zou worden voor/door Zuid en hoe 
dan het plaatje er stadsbreed uit zou komen te zien. 

Kijk op: https://www.facebook.com/ArnhemCentraal026/ om te horen wat onze 
fractievoorzitter Lea Manders hierover zei op RTV Arnhem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
Aankomende maand is een rustige maand. Door het Kerstreces is de laatste politieke 
maandag op 19 december. De laatste fractievergadering zal op 15 december 
plaatsvinden. In januari 2017 zal de eerste politieke maandag op 9 januari een 
raadsactiviteit zijn. De eerste fractievergadering is weer op 12 januari.   

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 & 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/
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