En nu samen met u!
Programma 2018-2022

UW INVLOED MAXIMAAL
AL 20 JAAR VERTROUWD LOKAAL

Het leven, de gemeenschap en de stad kennen steeds weer nieuwe
uitdagingen. En daarom is het zo belangrijk om het SAMEN als partners
te doen en samen in te spelen op het leven dat steeds weer verandert.
Doe en denk mee, zowel nu als in de toekomst! Wij nodigen u uit!

Als lokale partij - al 20 jaar in de Arnhemse raad - voor en door de wijken stellen wij voor de komende jaren de volgende onderwerpen centraal:
• Maximale invloed voor u als inwoner op uw stad en wijk:
Samen doorlopend de stadsagenda en wijkagenda bepalen.
• Service, zorg en welzijn: aandacht en service voor iedereen.
• Gezondheid, milieu en leefomgeving:
De wijken gezellig, veilig en schoon. De stad vergroenen en de ecologie verbeteren.
• We doen het samen, sociaal en leefbaar:
Van onderop elkaar versterken. Gemeente, ondernemers, organisaties en inwoners zijn
gelijkwaardige partners.

Maximale invloed
voor u als inwoner:
opstart StadsAgenda
en WijkAgenda

Van veel mensen vernemen we dat zij zich onvoldoende gehoord
voelen. Dat is terecht! De belofte van het huidige stadsbestuur om
inwoners beter te betrekken werd niet doorgezet. Dat is jammer en
ergert velen. Want gemeenschapsgeld, gemeentelijke doelstellingen
en energie moeten op basis van draagvlak worden ingezet.

Hoe willen wij uw invloed vergroten?
•

•

Minimaal vier jaarlijkse bijeenkomsten met de stad

waardoor iedereen kan meedenken en meepraten

te geven met elkaar.

en gemeentelijke informatie kan begrijpen.

Het reeds bestaande gemeentelijke digipanel waar al meer dan 4000 Arnhemmers aan
verbonden zijn – intensiever en vaker gebruiken
om inwoners op een laagdrempelige manier mee
te laten denken.

•

Het referendum moet laagdrempeliger worden.

•

Vier keer per jaar een stadskrant om u op de
hoogte te houden.
Na de verkiezingen een breed gedragen
stadsprogramma 2018-2022 maken met alle
gekozen politieke partijen en de stad samen.

•

Meer aandacht voor eenvoudig taalgebruik,

om het beleid van de stad te bespreken en vorm

waaraan iedereen digitaal aan mee kan doen en

•

•

Het instellen van een raadsadviesgroep van
inwoners die het leuk vinden om een keer per
maand in gesprek te gaan met de gemeenteraad
om hun mening en ervaringen te delen.

Hoe willen wij de service verbeteren?
•

Arnhem Centraal  streeft naar een optimaal

•

evenwicht tussen de belangen en voorzieningen
in alle stadsdelen (Noord, Zuid en Centrum)

veel toegankelijker worden.
•

waarbij de eigen identiteit van wijken en delen van
de stad wordt gerespecteerd en als kwaliteit wordt
•

Aanschaf van verplaatsbare woonunits om bij
nood in te zetten.

•

De ondersteuning van burgerinitiatieven wordt

gezien.

verbeterd door regels te vereenvoudigen en

Er komt een klachtenmanager die uw klacht

een vast aanspreekpunt in te stellen.

verwerkt, bewaakt en zorgt dat u antwoord krijgt
•

Informatie over gemeente en politiek moet

•

In de wijken wordt geïnventariseerd welke

binnen maximaal 6 weken.

gemeenschappelijke voorzieningen men nodig

Er komt een crisismanager die snel kan handelen,

heeft voor ontmoeting en ondersteuning.

doorverwijzen en regelen in acute situaties zoals

Er komt een plan om dit te regelen, waarbij de

onderdak, hulp regelen vanwege ongeval of

drempel voor gebruikers zo laag mogelijk

medische problemen, opvang regelen voor

wordt.

verwarde personen, etc.

Service, zorg en
welzijn: aandacht
voor iedereen

•

Er komt per wijk een gedragen wijkwelzijnsplan.

De samenwerking tussen inwoners,
wijken, organisaties, hulpverleners
en de sociale wijkteams en
wijkteams leefomgeving kan veel
beter. De invoering van diftar zal
uitdagingen geven. Het probleem
van hondenpoep is een continue
ergernis. Klachten verdwijnen te
vaak in een la. Kortom, service,
betrokkenheid en dienstbaarheid
aan onze inwoners kunnen een stuk
beter!

Gemeente en politiek worden betaald met belastinggeld. Zij zijn er voor u!
Dan is het logisch dat dit waar wordt gemaakt door goede service en zorg,
zeker als u zich in een kwetsbare situatie bevindt.

•

Alles staat of valt met goede communicatie. Dus

•

gratis kunnen bellen naar de gemeente en

hard aangepakt.

maximaal een week wachttijd voor het maken van
•

•

•

De wachttijd voor het eerste gesprek met een

een afspraak op het gemeentehuis.

wijkteam moet maximaal twee weken worden.

Aanmerkelijk meer handhaving op zwerfvuil en

Medische adviezen worden door het wijkteam

de mogelijkheid twee keer per jaar gratis grofvuil

voortaan gewoon uitgevoerd.

aan huis te laten ophalen.
•

Frauderende zorginstellingen worden

•

De stad maken we toegankelijker voor mensen

Per wijk een hondenpoepplan en budget voor de

met een beperking. Zij worden actief betrokken bij

uitvoering daarvan.

de inrichting van de stad.

Regelmatige enquêtes en onderzoekjes om na te
gaan of service en zorg op de juiste manier

•

Voor mensen met Gelrepas gratis toegang tot
bibliotheken.

gegeven worden, waardoor we de kwaliteit
kunnen bewaken en uitvoerders kunnen
aanspreken.

Gezondheid, milieu en
leefomgeving: gezellig,
veilig en schoon, de stad
vergroenen, de ecologie
verbeteren

Een gelukkig mens is gezonder,
actiever, vaker tevreden en meer open.
Daarom stellen wij uw tevredenheid
centraal.

Arnhem Centraal wil het Arnhemse

Arnhem is een genoeglijke

van zorg. Aantallen vlinders, bijen
en andere insecten nemen in razend
tempo af, met grote gevolgen
voor vogels, bestuiving en het hele
ecosysteem. De lucht is nog steeds te
veel vervuild.

provinciehoofdstad met veel
voorzieningen en mogelijkheden.
Arnhem Centraal wil deze Arnhemse
atmosfeer koesteren en
versterken.

cultuurgoed en erfgoed

behouden, beschermen en stimuleren.

Ons milieu is een grote bron

Hoe willen wij uw leefomgeving verbeteren
en tevredenheid bevorderen?
•

•

Meer gezelligheid en ontmoeten in de wijken

•

Weer gratis schoolzwemmen invoeren, maar dan

en daarom een aantrekkelijke inrichting van de

als naschoolse voorziening voor de leerlingen die

openbare ruimte en gezellige ontmoetingsruimten.

niet of niet goed genoeg kunnen zwemmen.

Gebied bij Rijnhal wordt ingericht naar de wensen

•

Aantrekkelijk en veilig groen ‘om de hoek’.

en behoeften van het stadsdeel en de stad.

Investeren in meer en beter groen in de wijken

Gezelligheid, horeca, groen. Mogelijk een

die dit nodig hebben en aantrekkelijke, veilige

theatervoorziening en lesruimten voor amateurs,

en doorlopende looproutes in wijken creëren

jeugd en scholen.

of verbeteren.
•

Beweegpleinen kunnen in sommige wijken
een uitstekende manier zijn om mensen te helpen

•

Ruimte voor de jeugd: naast speelplekken voor
de kleintjes meer ruimte en voorzieningen voor

•

Zinvolle vormen van beweging en ontspanning
voor de oudste senioren in de wijken organiseren

Aanpakken van nog aanwezige donkere, enge

en laten begeleiden door fysiotherapeut.
•

Goed onderhouden en respectvol behandelen
van kunstwerken en monumenten.

•

•

de oudere jeugd.
en slecht onderhouden plekken.
•

bewegen, zowel jongere als oudere inwoners.

De veiligheid vergroten door beter te handhaven
en te bewaken.

•

Voor ouderen die een eengezinswoning willen

Inzet van verkeersouders via Veilig verkeer

verlaten moeten er goede alternatieven zijn,

Nederland om de veiligheid rondom scholen

zoals kwalitatieve appartementen of

en fietsroutes te verbeteren.

woongemeenschappen met bewoners met
verschillende leeftijden, bij voorkeur in de
eigen wijk.

•

Aanbieden natuureducatie aan kinderen en
jongvolwassenen, ook om het milieubewustzijn
te vergroten.

•

Er komen steeds meer eenpersoonshuishoudens
met eigen wensen. Via onderzoek willen we deze
wensen meer boven water halen.

•

Beter woontoewijzingsbeleid van aangepaste
woningen, waardoor deze beschikbaar blijven voor
de doelgroep.

•

Daklozen onder dak, dagopvang en hulp om het
leven meer op de rit te krijgen.

•

Grofvuil ophalen moet twee keer per jaar
kosteloos kunnen en daarna moet het tarief onder
de E 10,= blijven om te voorkomen dat mensen
grofvuil dumpen.

We doen het samen:
gemeente en burger
zijn gelijkwaardige
partners.
Arnhem Centraal is trots op de stad en op haar inwoners. We merken dat veel
inwoners bereid zijn initiatieven te nemen en elkaar te ondersteunen. Deze
positieve flow willen wij graag versterken.

Wij nodigen u uit!

•

Lokale supermarkten als partners benaderen om
afval van verpakkingen te verminderen en daarmee
de afvalkosten van inwoners te verlagen en
verspilling tegen te gaan.

•

Bewoners helpen met milieudoelstellingen, zoals
afvalkosten verlagen door goed afval te scheiden,
actief voorlichting geven en gezamenlijke acties
stimuleren met zaken als: zonnepanelen, tuinen
vergroenen, alternatieven voor het gebruik van
tuingiffen, tuinen insectvriendelijk inrichten.
Tuincentra in de buurt kunnen hierbij interessante

•

•
•

partners zijn.
Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen
en materialen om huis en tuin betaalbaar
milieuvriendelijker in te richten.

Braakliggende terreinen insectvriendelijk inrichten
en meer stadslandbouw stimuleren.
Met omringende gemeenten overleg voeren en
afspraken maken om milieubelastende activiteiten
en gifgebruik te verminderen;

•

Een zo volledig mogelijke circulaire inkoop van
alle materialen en diensten van de gemeente,
waarin hergebruik centraal staat.
• Bouwverordeningen met optimale milieueisen,
zoals hergebruik van sloopmaterialen.
• Werkzaamheden in de openbare ruimte beter
op elkaar afstemmen, zodat straten niet steeds
weer opgebroken hoeven te worden.
• Arnhem Centraal streeft naar een duurzaam
financieel beleid. Lastenverzwaringen worden
tot een minimum beperkt. Belastingen worden
slechts verhoogd met inflatiepercentage.

•

•
•

•

•
•

•

Het inventariseren van de wensen en behoeften
van ZZP en MKB in de stad. Velen hebben moeite
het hoofd boven water te houden.
Gemeentelijke coach voor zittende, startende en
nieuwe ondernemers in de stad.
Elk jaar een betaalbaar evenement voor kleine
ondernemers om zich aan elkaar en aan de stad
te presenteren.
Een gezond klimaat voor horecaondernemers
en het stimuleren van (kwaliteits)horeca in alle
stadsdelen waar daar behoefte aan is.
Het verruimen van de openingstijden van winkels.
Bezoekers ten dienste zijn door betere
verwijzingen op straat naar parkeergarages en
in de garages zelf.
Arnhem gastvrij: Gratis boekje met stadskaart en
aanbiedingen voor de bezoeker van Arnhem.

•

Toeristendagkaart en weekendkaart
die toegang geeft tot verschillende
voorzieningen en attracties.
• Er mogen geen parkeerplekken in Arnhem
meer verdwijnen en we willen variabele, vaak
lagere parkeertarieven.
• Minder Kunst en Cultuur met een grote K en C en
meer sprankelende laagdrempelige betaalbare
evenementen voor iedereen.

•

Creëer en stimuleer meer expositiemogelijkheden
en oefenmogelijkheden voor amateurs en jonge
kunstenaars, bijvoorbeeld in de historische kelders
van Arnhem of in een nieuw te bouwen
voorziening bij de Rijnhal.

AL 20 JAAR VERTROUWD LOKAAL

Bezoek onze website

www.arnhemcentraal.info
Lees waar we mee bezig zijn
en ook wat we hebben weten
te verwezenlijken
voor onze mooie stad.

AL 20 JAAR VERTROUWD LOKAAL

VRAGEN? PROGRAMMA LEZEN
OF AANVRAGEN?
www.arnhemcentraal.info
of MAIL info@arnhemcentraal.info
of BEL uw raadsleden
Guus van der Laak (lijsttrekker) 06-55262647
Lea Manders (fractievoorzitter) 06-10937989

