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                 PROGRAMMA 2014-2018 

 

ARNHEM-ZUID MOET EINDELIJK HET AL IN 2003 BELOOFDE GEZELLIGE 

CENTRUM KRIJGEN 

Zuid Centraal overtuigde de Arnhemse gemeenteraad in 2003 al met de 

argumenten, dat de 75.000 mensen die in Arnhem-Zuid wonen (evenveel als in 

een stad als Assen, maar dan zonder bijbehorende voorzieningen) een eigen, 

gezellig centrum nodig hebben als ontmoetingsplek met bijvoorbeeld theater, 

horeca, terrasjes, kinderspeelplek en bioscoop. Dit zijn voorzieningen die passen 

bij zo'n groot stadsdeel als Arnhem-Zuid. De in 2003 gedane beloften hebben tot 

nu toe slechts geleid tot het plan om de Rijnhal te verkopen aan een 

megasportzaak.  

DE RIJNHAL ALS EVENEMENTENHAL BEHOUDEN 

De Rijnhal is de enige plek in Arnhem waar middelgrote, laagdrempelige en 

goedkope evenementen gehouden kunnen worden. We geven hoge subsidies 

aan andere culturele evenementen en voorzieningen, zoals de schouwburg, 

Modebiënnale en bibliotheek. In de Rijnhal zijn goedkope evenementen 

mogelijk voor een breed publiek. Die willen we behouden, ook als dat iets kost. 

De minstens 150.000 jaarlijkse bezoekers jagen we niet de stad uit! Het in 2010 

door het college beloofde theater voor Zuid kwam er niet, maar staat er in feite 

al! 

DE STAD MAG NIET VERDER VERVUILEN 

 

 In de periode 2006-2010 nam Zuid Centraal deel aan het college en een van 

onze voorwaarden was: de verloederde stad moet aangepakt worden. Dit 

resulteerde in het stadsbrede BuitenGewoonBeter-plan om alle onderhoud 

binnen een aantal jaren op basisniveau te brengen. Dit plan is nog steeds in 

(vertraagde) uitvoering. Deze broodnodige onderhoudsinhaalslag moeten we 

niet teniet laten gaan door bezuinigingen.  

 Ook willen we voorzieningen realiseren om het opruimen van hondenpoep 

gemakkelijker te maken en er moeten meer en grotere afvalbakken geplaatst 

worden.  

 Wij willen ook dat het weer mogelijk wordt gratis maximaal twee keer per jaar 

grofvuil op te laten halen. 
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BEZUINIGEN MAG NIET BETEKENEN DAT ER MINDER GROEN OVER 

BLIJFT 

 

Zuid Centraal heeft altijd gestreden voor een groene(re) stad en voor het 

behoud van onze bomen. Daarom zijn we niet blij met het loslaten van het 

beschermende beleid van kapvergunningen, dat bijvoorbeeld resulteert in het 

kappen van vele bomen in Malburgen. De woonwijk Kronenburg heeft een 

nijpend gebrek aan groen. Wij vinden het een goed idee om parkeerterreinen 

van onverhuurbare lege kantoren om te vormen tot gezellige schaduwrijke 

"groene" plekken en speelruimte. 

VERENIGINGEN EN VRIJWILLIGERS ZIJN DE SMEEROLIE VOOR DE 

SAMENLEVING 

Zuid Centraal is altijd opgekomen voor verenigingen en vrijwilligers. Wij vinden 

dat verenigingen hun mogelijkheden moeten behouden om gelden te 

verwerven, zoals door oud papier op te halen of door het beheer van een 

kantine. Verenigingen krijgen het steeds moeilijker. Wij willen hen ondersteunen 

door het opzetten van een digitaal verenigingsloket. Daardoor wordt het 

makkelijker om allerlei zaken en vragen waar een vereniging of 

vrijwilligersorganisatie mee te maken kan krijgen, aan te melden bij de 

Gemeente Arnhem.  

BETAALBARE GEZINSKAART VOOR HET OV. 

  

 Zuid Centraal maakt zich al jaren hard voor het betaalbaar houden/maken 

van het openbaar vervoer (OV). Wij willen minder auto’s in de stad, maar 

constateren dat de hoge OV-tarieven mensen al snel dwingen om toch met 

de auto te gaan. Voor met name ouders met jonge kinderen kan het 

openbaar vervoer aantrekkelijker worden als er een gezinskaartje komt, 

waarbij per volwassene één kind tot 16 jaar gratis mee mag.  

 Ook willen we een OV-toeristenkaart, een combi-attractiekaart (deels) 

gefinancierd door een iets hogere toeristenbelasting.  

 Tijdens evenementen willen we kortingsacties voor het openbaar vervoer 

stimuleren met ondersteuning vanuit de gemeente Arnhem. 

 

ARNHEMMERS MOETEN VEEL MEER DIRECTE ZEGGENSCHAP 

KRIJGEN EN MEEBESLISSEN 

  

Zuid Centraal vindt dat de politiek in dienst behoort te staan van de 

samenleving en niet andersom. Daarom stelt Zuid Centraal steeds weer de 

gebrekkige inspraak aan de orde, die ertoe leidt dat bewoners hooguit nog 

enkele details kunnen veranderen. Daarom moet inspraak omgevormd worden 

naar meedenken en meebeslissen in een zeer vroeg stadium, waardoor 

inspraak geen ‘’wassen neus‘’ meer zal zijn. Hierdoor voorkomen we dat 

plannen, zoals kunstencluster en haven na (dure) plannenmakerij toch 

sneuvelen door gebrek aan draagvlak onder Arnhemmers. Met Arnhemmers 

samen willen we een nieuwe visie ontwikkelen op wat we komende jaren als 

stad nodig hebben, bijvoorbeeld door stad- en wijkconferenties om mensen, 

bedrijven en instellingen te verbinden. Zo zijn er plannen om de Jansbeek 
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boven water te halen, het Gele Rijdersplein aan te pakken en om de AKU-

fontein te verplaatsen of zelfs te verwijderen. Meebeslissen kan via referenda, 

maar ook via andere moderne inspraakmethoden. 

DE DIENSTVERLENING VAN DE GEMEENTE MOET IN STAND BLIJVEN  

 Onze handtekeningenactie voor het behoud van Loket Zuid heeft succes 

opgeleverd. En deze voorziening moet uiteraard blijven!  

 De loketten in het Gemeentehuis en Winkelcentrum Kronenburg moeten in 

de ochtenden ook zonder afspraak bereikbaar blijven. Ook vinden we het 

onaanvaardbaar dat voor telefoongesprekken met de gemeente voortaan 

méér dan het lokale tarief betaald zou moeten worden.  

 De gemeente dient de meest noodzakelijke informatie blijven publiceren in 

de Arnhemse Koerier. Ook moet er structureel beter en vroeger overlegd 

worden met bewoners als er iets gedaan of gepland wordt in de buurt. 

 Door allerlei belemmerende regels is het moeilijk om (tijdelijk) andere 

functies in leegstaande gebouwen mogelijk te maken. De gemeente zou 

hierin voorop moeten lopen en de ruimte bieden aan initiatieven. 

 

NATUUR EN MILIEU 

 

Windmolens zijn door de geringe opbrengst en grote overlast geen optie voor 

onze stad. Kiezen voor zonne-energie is wel een realistische mogelijkheid, 

aangezien er veel beschikbare en geschikte daken zijn. De gemeente moet 

daarom goedkope leningen aanbieden om meer zonne-energie, aardewarmte 

en dergelijke te stimuleren. Ook dient nieuwbouw - waar mogelijk -  

energieneutraal te zijn. Er rijden nog steeds gevaarlijke giftreinen door de stad. 

Dat is onaanvaardbaar. Niemand in Arnhem weet wat er langs komt. Het 

gemeentebestuur moet zich blijvend hard maken voor een oplossing. 

BEGRAAFPLAATS IN ARNHEM-ZUID  

 

Het zuidelijke stadsdeel heeft ongeveer net zoveel inwoners als het noordelijke 

stadsdeel. Ook de bewoners in Arnhem-Zuid hebben het recht om hun 

overleden dierbaren dichtbij te hebben en we moeten ze daarom de 

gelegenheid bieden om deze dierbaren dichtbij te laten begraven of uitstrooien. 

Er is in Arnhem-Zuid voldoende ruimte voor een begraafplaats, gedenkplek en 

mogelijk een crematorium. 

VERKEER EN PARKEREN BETER REGULEREN 

 In veel dorpen en steden (Amsterdam) zijn blauwe zones. Met gebruik van 

een parkeerschijf kan men maximaal 2 uur parkeren. Dit is in combinatie met 

ontheffingen voor bewoners een oplossing voor de parkeerdruk, mits er 

gehandhaafd wordt. Vooral in wijken in Arnhem, waar door bedrijven en 

kantoren lang geparkeerd wordt, zien wij dit als een betaalbare mogelijkheid.  

 De parkeertarieven mogen niet stijgen. Wij willen avondparkeren gratis 

houden. Scooterstallingen, zoals bij station Arnhem Centraal, dienen ook bij 

overige openbare fietsenstallingen gerealiseerd  te worden.  
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VOORZIENINGEN VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING 

 

De regiotaxi laat mensen nog steeds te lang wachten, zo blijkt uit de praktijk. Er 

moeten betere enquêtes bij gebruikers worden gehouden, waarna maatregelen 

moeten volgen. Vaak blijkt achteraf dat bij bouwprojecten of verkeers-

maatregelen te weinig is gedacht aan ouderen of beperkten. Bij elk belangrijk 

project moeten vertegenwoordigers van ouderen en mensen met een beperking 

mee kunnen denken in een vroeg stadium en niet achteraf. 

 

HET KUNSTENCLUSTER (gebouw met daarin museum en filmhuis) MOET 

NIET GEBOUWD WORDEN 

 

 Iedereen moet steeds meer bezuinigen, dus de becijferde hoge bezoekcijfers 

van museum en filmhuis zijn onzeker, evenals de gehele toekomstige 

financiering van dit project. Dit risico willen wij niet nemen in deze tijd. De  

kosten van de bouw en jaarlijkse kosten van het mogelijk komende 

Kunstencluster willen wij besteden aan andere noden in de stad.  

 Wij vinden de Arnhemse economie en werkgelegenheid heel belangrijk en 

 kiezen voor een Marketingplan Arnhem, toegespitst op samenwerking tussen 

 instellingen, ondernemers en overige initiatieven in Arnhem. We willen de 

 Arnhemse cultuurvoorzieningen verbinden in een cultuurcirkel voor geheel 

 Arnhem, waarbij ook het stadsdeel Zuid zijn eigen voorzieningen krijgt. 

 De bewegwijzering naar onze voorzieningen en attracties kan veel beter en 

moderner, gecombineerd met reclame en infotainment.   

 

GOEDKOPE EN LEEFTIJDSBESTENDIGE HUIZEN BOUWEN: NOODZAAK 

IN DEZE TIJD VAN CRISIS 

Huizen zijn steeds duurder geworden. Daarnaast is het steeds moeilijker om 

een hypotheek te krijgen. Daarom moet ons woonbeleid aanpast worden. Eén 

van die aanpassingen is het stimuleren van de bouw van goedkope huur- en 

koopwoningen. Om ook de doorstroming van financieel draagkrachtige 

bewoners beter op gang te brengen hebben we meer huurwoningen in de 

middeldure sector nodig. Daarnaast moeten woningen leeftijdsbestendig 

gebouwd worden, zodat ouderen thuis kunnen blijven wonen en daar hulp 

kunnen krijgen. 

DE GEMEENTE MOET ERVOOR ZORGEN DAT ER GEEN GEZINNEN OP 

CAMPINGS OF STRAAT TERECHT KOMEN 

 

Gezinnen die door financiële problemen gedwongen hun huis moeten verlaten 

en waarvoor geen passende opvang beschikbaar is belanden nu geregeld op 

straat of wonen maanden onder erbarmelijke omstandigheden op een camping. 

Dat is ver onder de menselijke maat. Om dit te voorkomen maar vooral op te 

lossen moet de gemeente beter regie voeren en samenwerken met alle andere 

instanties die vaak wel oplossingen blijken te kunnen bieden, zoals IrisZorg en 

Leger des Heils. 
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ZORGEN OM ZORG IN ARNHEM 

 Zelfredzaamheid moet geen kapstok zijn om onrealistische bezuinigingen 

aan op te hangen. Mantelzorgers dreigen overbelast te worden. De 

gemeente dient hier een vangnet voor aan te bieden. De rol van 

cliëntenverenigingen is hierbij cruciaal. Zorgaanbieders moeten worden 

gekozen op kwaliteit en niet op basis van de laagste prijs.  

 Een groter wordend gat tussen zorg thuis en opname in een verpleeghuis zal 

op verantwoorde wijze gedicht moeten worden door intensivering van de 

hulp aan huis. 

 Zuid Centraal wil een goed schriftelijk overzicht van de toekomstige 

zorggebieden met de daarin aangeboden zorg door aanbieders van 

(zorg)diensten en hulpverleners. 

 

ONDERWIJS 

 

 Ondersteuning door conciërges is hard nodig op scholen. Zuid Centraal wil 

hierin voorzien door banen te helpen creëren en mensen met een uitkering 

op scholen in te zetten. Wij denken hierbij vooral aan werkloze ouderen en 

jongeren die graag aan de slag willen en we willen dit ondersteunen met een 

(wettelijke toegestane) vergoeding. 

 Scholen binnen een multifunctioneel centrum (MFC) moeten extra aandacht 

geven aan de veiligheid van de kinderen. Het goed regelen van het multi-

gebruik van de ruimten in het gebouw en de schoolomgeving is vaak een 

probleem.  

 De MFC’s moeten het echte hart van de wijk worden, dus wijkbewoners 

dienen een grotere zeggenschap te krijgen over de invulling en inzet van de 

ruimten. 
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