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PROGRAMMA 2022-2026 ARNHEM CENTRAAL 

DOE MEE! ARNHEMMERS CENTRAAL 

Arnhem Centraal zet de Arnhemmer centraal. Samen maken we onze stad (nog) 

gezelliger, eerlijker, schoner, groener en veiliger. We zijn niet links, niet rechts 

maar gewoon eerlijk en open. We nodigen ú uit: denk mee, doe mee en beslis 

mee! Het goede doen we samen! Uw kennis en ervaring maken het verschil!  

Arnhem Centraal maakt sinds maart 2021 deel uit van het dagelijks bestuur van de 

stad. Namens Arnhem Centraal is Bob Roelofs wethouder.  

Wat kregen we zoal voor elkaar? Een greep:  

• een werkend afvalsysteem samen met de stad  

• digitale panels, zodat laagdrempelig meepraten voor burgers mogelijk is 

• een nieuwsbrief in eenvoudige taal zodat iedereen snapt waar de 
gemeenteraad mee bezig is   

• meer financiële ruimte voor burgerinitiatieven  

• terugbrengen van de AKU-fontein in oude glorie 

• opknappen en vergroenen kunstwerk 
Blauwe Golven  

 

Zeven van de tien Arnhemmers is niet 

betrokken bij de (lokale) politiek en vier op de 

tien voelen zich zelfs niet vertegenwoordigd. Ze 

hebben weinig vertrouwen in de politiek. Dat 

moet beter, vinden wij van Arnhem Centraal. Wij gaan het vertrouwen in de 

Arnhemse politiek herstellen. Hoe? Door u te betrekken, onder andere door 

stadsgesprekken, en door daadwerkelijk te doen wat we beloven. Na de 

verkiezingen stellen we met u als inwoner een samenlevingsakkoord op. Daarin 

bepalen we samen met u als inwoner welke doelen we willen bereiken in onze 

stad.  

Al 24 jaar brengt Arnhem Centraal het geluid van de gewone Arnhemmer naar 

voren in de raad. Al 24 jaar luisteren we goed naar u: op scholen, bij 

verenigingen, in buurten en wijken.  

Dit zijn de punten die wij belangrijk vinden en waarover u verderop meer leest: 

 

• Arnhem veiliger 
veel meer handhavers, aanpakken hardrijders, aandacht voor  jeugd. 
 

• Arnhem eerlijker 
meer woningen, ook voor jongeren tot 35 jaar, alcoholvrije jeugdsoos. 

 
• Arnhem schoner & groener 

goed onderhoud groen, vaker gratis grofvuil ophalen, verloedering aanpakken.   

 
• Arnhem gezelliger:  

ook gezellige terrasjes in Zuid, cultuur voor iedereen, geschiedenis méér laten 
zien. 

 
 

Arnhem veiliger 
Criminaliteit, ondermijning en mensenhandel zijn in de stad een 

groeiend probleem. We doen er te weinig aan. Arnhem Centraal wil meer 

inzet en aandacht voor slachtoffers. Zij moeten duurzaam begeleid en 

beschermd worden. Ze zijn kwetsbaar: de helft valt voor een tweede keer 

ten prooi  aan criminelen.   

Ondermijning betekent dat criminelen gebruikmaken van diensten van de 

bovenwereld. Zo beïnvloeden ze onze samenleving en neemt het gevoel 

van onveiligheid toe. Arnhem Centraal wil een samenhangende bestrijding 

van ondermijning. Onder andere door veel meer handhavers in te zetten. 

Ook op bedrijventerreinen.  

Meer handhavers hebben we ook nodig voor toezicht op bijvoorbeeld 

malafide huiseigenaren en verkamering, het opsplitsen van woningen. De 

ODRA dient daartoe meer capaciteit te krijgen. Ook zijn er in veel wijken 

‘racebanen’. Arnhem Centraal wil ze in 

beeld brengen en via een stadsbreed plan 

de nodige maatregelen nemen om hier paal 

en perk aan te stellen.  

Denk mee, doe 

mee & beslis 

mee 

Racebanen in de 

wijken aanpakken 
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Jeugdigen moeten we via een persoonlijke aanpak afhouden van het 

criminele pad en kansen bieden in de maatschappij. Ook op scholen en 

bij het uitgaan is de veiligheid in het geding. We willen ouders waar nodig 

helpen om hun kinderen op het rechte pad te houden.  

 

Seksueel geweld moeten we terugdringen en voorkomen. Dat doen we 

via een Netwerk Aanpak Seksueel Geweld van de gemeente met andere 

organisaties. Preventie, slachtofferhulp en daderaanpak zijn belangrijke 

onderdelen van het uitvoeringsplan dat wij gaan maken. 

 
Jongeren tussen de 12 en 18 hangen vaak buiten want zij hebben geen 

veilige plekken om te chillen (met wifi). Arnhem Centraal wil nagaan of het 

mogelijk is om in scholen huiskamers voor jongeren in te richten. 

Daarnaast willen we onderzoeken of een alcoholvrije jeugdsoos mogelijk 

is.  

Complexe geestelijke problematiek bij jong en oud wordt niet goed 

behandeld. Dat verzwaart de problemen: mensen belanden op straat of 

wonen met te weinig begeleiding. Daardoor ontstaat soms overlast. We 

willen de hulpverlening zo veranderen dat het goed wordt aangepakt. Met 

speciale aandacht voor problematische jongvolwassenen. 

Steeds vaker komen problemen  bij de jeugd naar voren, vooral sinds de 

coronacrisis. Als een kind of jongere problemen heeft, dan is het van 

belang om school en ouders te betrekken. Wij pleiten voor een wethouder 

jeugd, onderwijs & gezin die ervoor gaat zorgen dat iedereen langs korte 

lijnen samenwerkt. Voorkomen is beter dan genezen. In de wijk zoeken 

we naar positieve rolmodellen en ervaringsdeskundigen die hieraan mee 

kunnen denken en helpen. Gezond en lekker eten is de basis voor elk kind. 

Helaas lukt dit niet in elk gezin. Arnhem Centraal wil dat de gemeente gaat 

inzetten op oplossingen voor deze kinderen, zoals het aanbieden van een 

gezonde maaltijd voor deze groep. We laten niemand in de steek.  

 

Arnhem eerlijker 
Arnhem Centraal vindt het belangrijk dat er meer woningen komen en dat 

met name jongeren kans krijgen om sneller een woning te bemachtigen. 

Dat is eerlijk.  

Samen met u als inwoner van Arnhem gaan we een integraal Arnhems 

woonplan maken. Daarin kijken we naar alle mogelijkheden, locaties en 

behoeften. We willen expliciet aandacht voor en onderzoek naar de 

(woon)wensen van ouderen, zodat we hen helpen om te grote 

gezinswoningen te verlaten. Geef ouderen de mogelijkheid door te 

stromen naar goede appartementen en begeleid hen met een 

verhuiscoach. Daardoor komen grote gezinswoningen beschikbaar voor 

families die de ruimte nodig hebben. Arnhem Centraal wil 

woongemeenschappen, zoals een Knarrenhof, stimuleren om 

eenzaamheid te voorkomen. 

De meettijd voor huurwoningen wil Arnhem Centraal aanpassen ten 

gunste van jongeren. Wij willen in het toewijzingssysteem een tweede 

categorie met meettijden voor jongeren tot 35 jaar. Daardoor maken ook zij 

een reële kans op een gewenste woning. Arnhemmers krijgen voorrang bij 

de toewijzing. 

Nieuwe woningen, met name appartementen, moeten zo worden 

gebouwd dat je er tot op hoge leeftijd kan wonen. Dat betekent ook dat ze, 

waar mogelijk, eenvoudig aan te passen zijn voor mensen met een 

beperking. Speeltuinen moeten ook toegankelijk zijn voor kinderen met een 

beperking. Waar dat nog niet het geval is, gaan we dat alsnog doen. 

Woningen bouwen is een probleem door stikstof en door een gebrek aan 

bouwmaterialen en personeel. We hebben wel woningen nodig. Arnhem 

Centraal stimuleert projecten met modulair gebouwde tijdelijke woningen, 

die tien tot dertig jaar kunnen blijven staan. Dat levert snel veel woningen 

op voor alle doelgroepen. 
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Voorkom het opkopen van betaalbare huurwoningen door 

projectontwikkelaars.  Wees spaarzaam met goedkope hoogbouw omdat 

dit vaak probleemplekken worden.  

Wij gaan de marktwerking remmen in zorg en wonen. Zorg en een huis 

heb je gewoon nodig en dan moet je niet overgeleverd zijn aan bedrijven 

die veel geld willen verdienen. Arnhem Centraal wil dat de gemeente de 

regie in zorg en wonen weer terugpakt. Bijvoorbeeld door onder 

gemeentelijke regie een sociale zorgorganisatie te starten die niet 

winstgericht is.  

Volwassen worden: veel jongeren weten niet goed wat hen te wachten 

staat als ze achttien worden. Arnhem Centraal wil voor hen een infopakket 

op scholen verspreiden dat ook af te halen is. In dit pakket treffen 

jongeren informatie aan over voorzieningen, instanties, hulp en meer.  

We nodigen jongeren geregeld uit om mee te denken, bijvoorbeeld via een 

jongerenraad met de nieuwe 

kinderburgemeester. Dat doen we op een wijze 

die hen aanspreekt, bijvoorbeeld door een 

Manifestival, met muziek, plezier en debat.  

Jongeren moeten alle ruimte krijgen om zich te 

ontwikkelen. Ondersteuning moet zo breed mogelijk zijn. Vanuit 

jeugdhulpverleners waar nodig. Maar zeker ook door preventieve 

samenwerking in de omgeving van gezin, school en wijk.  Complexe 

problematiek moet adequaat worden aangepakt. Zo is er momenteel te 

weinig aandacht en hulp voor hoogbegaafden. Zij moeten beter begeleid 

worden om te voorkomen dat hun talenten verloren gaan door geestelijke 

problemen. 

Om gelijkwaardige deelname aan de samenleving te bevorderen willen we 

extra aandacht voor mensen met een beperking, in samenspraak met het 

Arnhems Platform voor Chronisch Zieken en  Gehandicapten (APCG). 

Arnhem schoner en groener 
BuitenGewoonBeter was een heel succesvol project om de wijken 

schoner en groener te maken. Arnhem Centraal wil een versie 2.0. Het 

onderhoudsniveau van het wijkgroen is op veel plekken te laag. Arnhem 

Centraal wil samen met de buurtbewoners zoeken naar creatieve 

oplossingen voor verbetering. Denk aan sponsoring of samenwerken met 

vrijwilligers. Verloedering en zwerfafval moeten goed en snel aangepakt 

worden.   

Om meer service te verlenen maken we het mogelijk jaarlijks twee keer 

gratis grofvuil te laten ophalen aan huis op initiatief van de bewoners.  

Bewegen  is belangrijk voor de gezondheid. Onderzoek wijst uit dat 

bewegende buurtgenoten en de inrichting van de openbare ruimte van 

de eigen buurt belangrijke motiverende factoren zijn. Daarom willen we 

doorgaande aantrekkelijke wijkwandelroutes/trajecten uit gaan zetten. We 

willen budget uittrekken voor het planten van meer bomen op straten en 

pleinen, ook om hittestress te bestrijden. 

Groene ecologische zones zijn van groot belang voor de natuur. De 

scherpe aren die daar groeien kunnen honden echter dodelijk verwonden. 

Arnhem Centraal wil in elke wijk een paar gemaaide uitlaatveldjes vanwege 

de veiligheid van honden.  

We willen een groene corridor tussen 

binnenstad en Steenstraat voor een 

betere aansluiting met onze unieke 

stadsparken. De Jansbeek willen we 

verder bovengronds brengen. We 

willen meer koelteplekken in de (binnen)stad zoals in de Bolwerk, het 

parkje op de Velperplein en rond de Waalse kerk, maar ook in andere 

versteende wijken of delen, zoals Kronenburg en delen van Rijkerswoerd. 

‘Manivestival’ 

om jongeren 

te betrekken 

Groene corridor 

binnenstad 

Steenstraat  
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De Korenmarkt moet weer een plek worden waar we trots op kunnen zijn. 

Arnhem Centraal wil werk maken van een aantrekkelijke looproute 

tussen Willemsplein en Korenmarkt, met respect voor de prachtige 

oude panden. In de gehele Binnenstad willen we afvalcontainers om 

rommel tegen te gaan 

Verharde tuinen dragen bij aan hittestress en wateroverlast. Arnhem 

Centraal wil het gemakkelijker maken om een groene tuin in te richten en 

verharding te verwijderen door een tuininrichting en 

onderhoudsabonnement aan te bieden tegen een betaalbare prijs.  

Alle wijken van het gas af halen vindt Arnhem Centraal ambitieus. Het is 

te vroeg, gezien het tekort aan vervangende elektrische energie en de 

milieubelastende biomassacentrales. Arnhemmers mogen er financieel niet 

op achteruit gaan. Het gebruik van groene waterstof willen we stimuleren. 

Nieuwbouw moet energieneutraal gebouwd worden. 

 

Arnhem gezelliger 
Arnhem Centraal is voor het opknappen van het Stadstheater. Arnhem 

Zuid heeft nog steeds geen cultureel centrum. De vernieuwingsplannen 

van winkelcentrum Kronenburg geven mogelijkheden dit te realiseren, 

samen met Rozet. Wellicht kunnen Oostpool en Introdans ook (hier) in Zuid 

een plek krijgen. 

Arnhem Centraal wil meer goede gezellige horeca en terrasjes in Zuid 

stimuleren, zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

Onze stad is een multiculturele stad. Arnhem Centraal vindt dat er te 

weinig gebeurt om de verschillende groepen 

met elkaar te verbinden. Polariseren werkt 

averechts. Door mensen aan te spreken en te 

waarderen op hun talenten, hun uniek zijn en 

hun eigen mogelijkheden willen we 

tegenstellingen overbruggen. 

Cultuur voor iedereen. Arnhem geeft veel geld aan cultuur uit, maar te 

weinig geld komt terecht bij jeugd, mensen met een migratieachtergrond, 

amateurkunst, jonge kunstenaars en andere doelgroepen. Wij willen een 

betere balans. 

Plekken om te elkaar ontmoeten en leuke buurtactiviteiten, daaraan is 

grote behoefte in de hele stad. Wijkbewoners moeten tegen een 

schappelijk bedrag gebruik kunnen maken van wijkcentra en MFC’s voor 

vergaderingen en eigen activiteiten.  

Arnhem Centraal wil dat Arnhem haar geschiedenis meer toont op 

plekken zoals het Airborneplein, de historische kelders, John Frostbrug en 

bij de entrees van de stad. Natuurlijk blijven de herdenkingen van de 

Tweede Wereldoorlog, maar we gaan met de stad in gesprek over de 

invulling in de komende jaren. We gaan onze inwoners met een andere 

culturele achtergrond daar expliciet bij betrekken.  

We willen betaalbare en laagdrempelige evenementen voor iedereen, 

zoals de Parade der Kampioenen, hét mooiste onderdeel van World 

Living Statues, elke twee jaar in de binnenstad en jaarlijks het 

Sprookjesfestival.  

De pleinen in de stad willen we meer gebruiken voor leuke gezellige 

evenementen, ook voor en door mensen met een multiculturele 

achtergrond. De Markt is ons evenementenplein en dat staat te veel leeg. 

Arnhem Centraal wil daar graag reuring door bijvoorbeeld meer 

evenementen en speciaalmarkten. Ook kan het plein aantrekkelijker 

Pleinen meer 

gebruiken voor 

leuke evenementen  
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gemaakt worden met zitjes en andere elementen, waardoor de looproute 

naar de Rijn leuker wordt. 

Ook het Gemeentehuis kan veel meer gebruikt worden voor evenementen 

en ontmoeten. Arnhem Centraal wil kunstenaars, MKB en ZZP’ers steunen 

door hen een betaalbare plek te geven om zich te laten zien aan de stad 

door bijvoorbeeld markten, kunst- en bedrijvendagen.  

Sonsbeek is nu vaak te veel belast met evenementen. Daarom willen we 

die spreiden over meer parken in de stad. Daar moeten dan ook de 

benodigde (tijdelijke) voorzieningen bij komen, zoals parkeren, toilet en 

horeca. 

Het Feestaardvarken willen we terug in de stad. 

Versier je wijk door met kunststudenten je wijk op te fleuren. Grafitti 

willen we actiever bestrijden op plekken in de openbare ruimte waar dit niet 

is toegestaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KIES LOKAAL 

STEM ARNHEM 

CENTRAAL!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnhem Centraal 

uw invloed maximaal! 


