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Algemeen

Arnhemse Ouderen Partij staat voor een heldere politiek zonder
ideologische ballast. Wij richten ons op onze Arnhemse inwoners. Onze
speciale aandacht gaat uit naar de Arnhemmer van 40 jaar en ouder.
Bij het zoeken naar goede oplossingen voor de problemen binnen onze
stad kan ieder zijn steentje bijdragen. Iedere Arnhemmer heeft
immers belang bij een leefbare stad. Wij willen een bundeling van
krachten: samenwerking tussen gelijkgestemde personen en
organisaties binnen en buiten de politiek.
Onze opgave
Van Arnhem de beste stad maken om in te wonen, te werken, te leven
en te recreëren voor iedereen.
•

Arnhemse Ouderen Partij – het beste voor Arnhem.

Ouderen moeten volwaardig blijven deelnemen aan de
Arnhemse samenleving door met name de aanpak van:
1.
2.
3.
4.
5.

Armoede
Eenzaamheid
Thuiszorg
Bereikbaarheid
Voorzieningen: elke wijk moet minimaal beschikken over
winkels, bank, postkantoor, een zorgcentrum en een
wijkagent.

Armoede
De gemeente zorgt voor armoedebestrijding waaronder de aanpak van
schulden problematiek en het overbodig maken van voedselbanken.
Eenzaamheid
Eenzaamheid is naast somberheid en depressiviteit een zaak die grote
aandacht verdiend van de gemeente. Ook dient alle aandacht uit te
gaan naar allochtone ouderen.
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Thuiszorg
De gemeente moet er alles aan doen dat niet op de thuiszorg wordt
bespaard, maar dat de zorg wordt verleend die passend is en niet
langer naar de mantelzorg wordt verwezen.
Bereikbaarheid
De binnenstad en instellingen moeten alle goed met het openbaar
vervoer en de auto bereikbaar zijn voor mensen met een lichamelijke
beperking.
Bereikbaarheid digitale snelweg
De overheid mag de burger niet dwingen om alleen van het internet en
email gebruik te moeten maken. Schriftelijke aanlevering van
gegevens moet altijd mogelijk zijn.
Voorzieningen
Elke wijk dient minimaal te beschikken over winkels, een bank,
postkantoor, een zorgcentrum en een wijkagent.
Over Arnhem...
Arnhem is een prachtige stad met een rijke historie en een prachtige
omgeving.
Arnhemse Ouderen Partij, als je van de stad houdt...
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De stad
Economie
Om de uitgaven van de stad te kunnen betalen is een gezonde
economische basis onontbeerlijk. Voor ons staat een duurzame lokale
economie centraal. Het midden- en kleinbedrijf, maar ook grote
bedrijven zijn hierbij belangrijk. Op wijkniveau vervullen het middenen kleinbedrijf een belangrijk maatschappelijke functie die
gestimuleerd en gehandhaafd dient te worden.
Ondernemers die geschaad worden door de overheid, bijvoorbeeld
door langdurige wegomleggingen en andere infrastructurele
maatregelen van tijdelijke aard, hebben recht op schadeloosstelling.
De gemeente dient zoveel mogelijk van plaatselijke bedrijven haar
diensten en producten af te nemen en dient haar inkoopbeleid daarop
af te stemmen.
Werkgelegenheid
De grote bedrijven zijn van essentieel belang voor Arnhem, vooral
voor handhaving van de werkgelegenheid, waarmee indirect en direct
het midden- en kleinbedrijf wordt gesteund.
Het gemeentebestuur moet actief netwerken met achterland Duitsland
voor het verkrijgen van economische impulsen, samenwerking en
uitwisseling van ideeën, die kunnen leiden tot meer economische
impulsen en daardoor meer werkgelegenheid.
Bij Europese aanbestedingen, zoals onder andere bij de vuil- en
afvalverwerking en het openbaar vervoer dient het principe “mens
volgt werk” te worden gehanteerd. Dit om de lokale werkgelegenheid
te handhaven.
De gemeente moet actief bevorderen dat de Arnhemse
woningbouwcoöperaties hun huurwoningvoorraad gaan voorzien van
zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. Hiermee
wordt de Arnhemse werkgelegenheid gestimuleerd. En door lagere
energierekeningen heeft de Arnhemse burger meer te besteden.
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Het stadsgezicht
We moeten ervoor zorgen dat Arnhem herkenbaar blijft. Wij zetten ons
in voor het handhaven van de vele mooie historische wijken en
panden. Historische zichtlijnen dienen zoveel mogelijk te worden
gehandhaafd dan wel te worden hersteld.
Woonruimte
De inwoners van Arnhem hebben behoefte aan minder bebouwing,
meer open ruimte en minder eenheidsworst. De huidige planologie
waarbij steeds meer open ruimte wordt opgeslokt door nieuwbouw
wordt door ons afgewezen. Optimalisering van de bebouwde ruimte
moet het uitgangspunt zijn. Daarom moet ook meervoudig
grondgebruik meer aandacht krijgen, zoals bijvoorbeeld een park op
het dak van een ondergrondse parkeergarage. Het overkluizen van
wegen en spoorlijnen met bedrijven, parkeerplaatsen en zaal- en
congresaccommodaties is een goede optie voor ruimte opslokkende
nieuwbouw.
Lucht in de wijk
Wijken moeten wel lucht houden zodat er ruimte is voor een
trapveldje, een pleintje, een binnentuin, etc. Wij voorzien
overlastproblemen wanneer wijken te vol worden gebouwd en mensen
daardoor te dicht op elkaar komen te zitten. Bovendien staat Arnhem
bekend om zijn groene karakter en is ruimte en groen in de wijken
belangrijk voor een prettige leefomgeving en het aanzicht van de stad.
Hoogbouw
Hoogbouw in Arnhem moet kritisch worden bekeken. Hoogbouw kan
wel, maar dan eerder aan de rand van de stad dan in het centrum.
Daar waar historische bebouwing aanwezig is, vooral op en rond de
negentiende-eeuwse wijken van Arnhem, past geen hoogbouw. In de
historische kern van Arnhem moet de bestaande maatvoering worden
gerespecteerd. Sowieso vinden wij dat in de hele stad rekening moet
worden gehouden met de menselijke maat. Bovendien moet hoogbouw
kwalitatief van een hoog niveau zijn. Hoogbouw is pas geslaagd
wanneer je er zowel aan de voet van een dergelijk gebouw als van een
afstand met genoegen naar kunt kijken.
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Het hart van de stad
Het hart van de stad is in de oorlog kapotgeschoten. Daarom moet
veel zorg worden besteed aan het in standhouden van de mooie
negentiende-eeuwse wijken, de parken en de stadsgezichten.
Daarbij dient het monumentenbeleid alle aandacht te krijgen met als
basisregel dat monumentale gebouwen niet meer gesloopt mogen
worden. In plaats van “slopen is toegestaan tenzij de monumentale
waarde van een pand is aangetoond” wordt het: “slopen is verboden
tenzij de noodzaak daarvan kan worden aangetoond”.
Volkshuisvesting
Wij vinden het onaanvaardbaar dat er een wachttijd is van 7 tot 12
jaar voor het krijgen van een (sociale) huurwoning. Wij vinden dan ook
dat er een deltaplan moet komen voor het bekorten van de wachttijd.
Binnenstad
De binnenstad is van ons allemaal en moet een gezellige plek zijn.
Naast terugkeer van bewoners is ook uitbreiding van het groen en
bomen gewenst. Zitplekken, speciaal ook voor ouderen dienen
inklapbaar te zijn zodat ze na sluitingstijd geen verzamelplaats worden
voor zwervers en daklozen.
In de binnenstad dienen de opleggers met zware containers, die
voortdurend de bestrating vernielen, geweerd te worden. Onze
voorkeur gaat uit naar elektrische bevoorrading.
Belastingen
Wij willen dat de gemeente afziet van het alsmaar zwaarder belasten
van de burger. Dit realiseren we helder en controleerbaar door het
bevriezen van de belastingen en gemeentelijke tarieven.
Belastingen en tarieven moeten bestemd zijn voor hun doel, zoals
bijvoorbeeld parkeerbelasting voor parkeerbeleid en stimuleren van de
plaatselijke economie.
Winkels en kantoren en parkeren
Arnhem is een belangrijke kantoor- en winkelstad. De Arnhemse
binnenstad heeft een regionale functie. Die moet behouden blijven en
zo mogelijk worden uitgebreid. In overleg met de ondernemers, de
bewoners en de gebruikers moet de facelift van de Arnhemse
binnenstad doorgaan. Wij willen dat er naast de grote winkelbedrijven
voldoende aandacht is voor goedkope winkelruimte, buiten de
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hoofdwinkelstraten, waar kleine en alternatieve winkeltjes en galerieën
een kans krijgen. De binnenstad hoort autovrij te zijn. Parkeergelden
dienen verlaagd te worden tot aanvaardbare niveaus zodat het
aantrekkelijk wordt, ook voor bezoekers van buiten de stad, om in
Arnhem te komen winkelen. Leegstaande winkelpanden dienen
voorkomen te worden.
Markt / Kerkplein
De lelijke semipermanente aanbouw van de Eusebius kerk dient
vervangen te worden door ouderwetse kioskachtige bebouwing tegen
de kerk aan. In deze gebouwtjes kunnen dan de nu buiten de kerk
geplaatste voorzieningen worden ondergebracht en tevens kunnen er
winkeltjes in worden gevestigd om de aantrekkingskracht van het plein
te vergroten. Wij vinden dat het marktplein een evenementenplein
moet blijven en dat de bestrating voor moeilijk lopende mensen
verbeterd moet worden.
Verkeer
Het verkeer in de stad moet snel en soepel worden afgewikkeld.
Daarom is versterking van de hoofdwegenstructuur en een duidelijk
parkeerbeleid nodig. Verder moet de parkeerbehoefte door woonwerkverkeer beperkt worden door bijvoorbeeld het openbaar vervoer
aantrekkelijker te maken.
Voor de fietsers moet er een veilig, aaneensluitend goed onderhouden
net van fietspaden voorhanden zijn. Plus een goed gespreid aanbod
aan stallingsruimte.
Gratis openbaar vervoer
Wij willen de kansen van het openbaar vervoer, ten opzichte van de
auto, sterk verbeteren. Vooral de snelheid en daarmee de
betrouwbaarheid van het openbaar vervoer kan verbeterd worden,
door op alle in- en uitvalswegen van de stad busbanen aan te leggen.
Wij willen dat er wordt proefgedraaid met gratis openbaar vervoer in
de daluren.
Trolleybus
De trolleybus, een van de iconen van Arnhem, is een van de meest
schone vormen van openbaar vervoer. Juist deze schone en stille
voorziening moeten wij in onze stad koesteren en behouden. Wij
pleiten voor uitbreiding van het trolleynet in Arnhem en omstreken.
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Nutsvoorzieningen
Voorzieningen die voor alle Arnhemmers van belang zijn: gas, licht,
water, openbaar vervoer en internet, moeten zo dicht mogelijk bij de
burger blijven. Helaas is veel geprivatiseerd. Wij willen dat er actief
beleid wordt gevoerd om de nutsvoorzieningen weer onder controle
van de gemeente te krijgen. Nutsvoorzieningen dienen zonder
winstoogmerk te worden geleverd aan de Arnhemse burgers.
Arnhemse iconen
Er is veel in Arnhem om trots op te zijn en om van te houden. Arnhem
heeft een rijke geschiedenis en de sporen daarvan zijn nog altijd terug
te vinden in het heden.
Wij hechten dan ook grote waarde aan bescherming en behoud van
onze monumenten en stadsgezichten. Typisch Arnhemse iconen, zoals
de trolleybus met bijbehorende infrastructuur, het Openluchtmuseum
en Burgers Zoo, de parken en de bruggen. Teveel om op te noemen!
In een levende stad vinden iedere dag veranderingen plaats. Het is
belangrijk dat wij ons daarvan bewust zijn. Op dit moment maken wij
de monumenten van de toekomst. Dat kan alleen als wij niet
onverschillig staan ten opzichte van de stad maar voortdurend waken
over haar uiterlijke schoonheid en haar innerlijke kracht.
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Openbare orde en veiligheid

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen in zijn/haar leefomgeving.
Daarnaast zijn er een aantal zaken voor wat betreft de handhaving van
de orde en veiligheid waar Arnhemse Ouderen Partij bijzondere
aandacht voor vraagt.
Wijkpolitie
Wij zijn voor de invoering van wijkpolitie en wij vinden dat in iedere
wijk een zichtbare wijkagent moet zijn, die samen met de bewoners
aan veiligheid van de buurt werkt, bijvoorbeeld buurtpreventie.
Uitgaansleven
Ook in het uitgaansleven, zoals op de Korenmarkt, dient de veiligheid
gegarandeerd te worden. Daarom moet de politie zichtbaar aanwezig
zijn, op de mountainbike en te voet. Verder dient er cameraobservatie
plaats te vinden op plaatsen waar het uitgaansleven zich concentreert.
Verder vinden wij dat vrije sluitingstijden niet bijdragen aan het gevoel
van veiligheid. Dit zorgt ervoor dat in de late uren extra politie
noodzakelijk is en dit extra kosten met zich meebrengt.
Winkelstraten
Om het gevoel van veiligheid te vergroten moeten de winkelstraten er
ook na sluitingstijd aantrekkelijk uitzien. Bewoning boven de winkels
moet gestimuleerd worden, dit vergroot de levendigheid en de sociale
controle.
Fietsen door de binnenstad gedurende openingsuren vinden wij niet
aanvaardbaar.
Drugsverslaafden moeten van de straat worden gehaald en moeten
verplicht afkicken.
Mensenhandel
Wij willen prostitutie, vaak een vorm van mensenhandel, weren uit
woonwijken.
De tippelzone, aan de Veerweg, dient te worden gesloten.
De kosten voor de zorg van de verslaafde prostituees zijn zeer hoog.
Wij streven naar opheffing van de tippelzone omdat de verslaafde
vrouwen moeten worden opgevangen in plaats van uitgebuit.
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Drugsbeleid
Nu er verschuiving en ondermijning is van drugscriminelen uit Brabant
naar Gelderland moet er adequaat en snel worden opgetreden.
Zolang de aanvoer van drugs internationaal niet aan banden wordt
gelegd, blijft de aanpak van deze problematiek dweilen met de kraan
open. De gemeentelijke inspanningen in de vorm van opvang en hulp
aan verslaafden zullen de komende jaren dan ook nauwelijks afnemen.
Een groot deel van de politie-inzet gaat naar veelplegers, verslaafden
die een groot deel van de criminaliteit in de stad voor hun rekening
nemen. Hier zijn aanzienlijke besparingen mogelijk wanneer, het
tolerantiebeleid wordt veranderd in een beleid van verplicht afkicken
en resocialiseren. Dan pas wordt er echt iets positiefs bereikt voor
zowel verslaafden als voor de maatschappij in zijn geheel.
Coffeeshops dienen zoveel mogelijk buiten het centrum gevestigd te
zijn maar bij voorkeur niet in woonwijken. Er moet een
ontmoedigingsbeleid gevoerd worden voor vestiging van coffeeshops.
Democratie
Wij vinden democratie meer dan een keer per vier jaar naar de
stembus gaan.
Wij willen geen informatieavonden meer, maar overlegavonden met de
burgers. Dat betekent dat de ‘opbrengst” van het overleg wordt
openbaar gemaakt en input is voor de besluitvorming.
Referenda
Het referendum dient te worden aangemoedigd. Om in de gemeente
een referendum aan te vragen moet het voldoende zijn wanneer 500
inwoners van onze stad via een handtekening de wens uitspreken voor
een stad breed referendum. Uitslagen van referenda dienen bindend te
zijn ongeacht de opkomst, en niet achteraf gewogen of geïnterpreteerd
worden door het gemeentebestuur of de gemeenteraad.
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De gekozen burgemeester
Wij zijn van mening dat alle politieke functionarissen gekozen dienen
te worden, dus ook de burgemeester. Bestuurders die door de koning
benoemd worden zijn niet meer van deze tijd.
Scheiding tussen kerk en staat
Wij zijn voor het scheiden van kerk en staat. De gemeentelijke politiek
mag op geen enkele wijze financiële of andere steun aan religieuze
organisaties verstrekken anders dan wat wettelijk verplicht is.
Wij zullen ons inzetten om de burgers te beschermen tegen
ongewenste, opdringerige discriminerende religieuze invloed: van alle
smaken en soorten. Iedereen mag geloven wat hij/zij wil, zolang dat
voor een ander geen nadelige gevolgen heeft.
Ombudsman
Voor de behandeling van klachten bij individuele burgers over het
optreden van de gemeentelijke overheid dient een officiële
ombudsman aangesteld te worden met verstrekkende bevoegdheden.
Deze ombudsman moet geheel zelfstandig en onafhankelijk kunnen
functioneren.
Ouderenbeleid
De Arnhemmers worden steeds ouder en wij staan voor een actief
ouderenbeleid. Het moet makkelijker worden om langer zelfstandig te
kunnen blijven wonen. Dat mes snijdt aan alle kanten: oud worden in
je eigen huis en wijk (woonzorgzones) een lagere belasting op
bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. In de wijken dienen winkels,
postkantoor, bankfaciliteiten en primaire dienstverlening zoveel
mogelijk gehandhaafd te blijven.
Armoedebeleid
Steeds meer burgers komen in financiële en/of geestelijke nood. Wij
vinden dat de gemeente een zorgtaak heeft. Zij moet een actieve
voortrekkersrol hierin spelen. Door te investeren in adequate
schuldhulpverlening en begeleiding kan ervoor gezorgd worden, dat
deze burgers volwaardig deel kunnen blijven nemen aan onze
samenleving. Wij vinden dat de privatisering van schuldhulpverlening
dient te worden beëindigd en dat deze taken overgenomen dienen te
worden door de gemeente.
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Mensen met beperkingen
De openbare voorzieningen (inclusief openbare toiletten e.d.) dienen
optimaal toegankelijk te zijn voor gehandicapten. Ondernemers die
dergelijke toiletten in hun winkel aan willen leggen kunnen wat ons
betreft daar voor subsidie krijgen.
Antidiscriminatie en integratie
Discriminatie moet consequent worden tegengegaan. De integratie
vergt aanpassing van twee kanten. De overheid moet helpen om de
voornaamste knelpunten van de minderheidsgroepen zoals
huisvesting, werkloosheid en taalbarrières op te lossen. Anderzijds
mag van genoemde groep worden verwacht dat zij zich de
Nederlandse taal en regelgeving eigen maken. Snelle inburgering is
van het grootste belang om een tweedeling in de stad te voorkomen.
Vooral de werkgelegenheid en de jongerenproblematiek van de Turkse
en Koerdische, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap
in Arnhem verdient veel meer aandacht.
Hulpverlening aan verslaafden
De hulpverlening aan drugs-, alcohol- en gokverslaafden moet niet
alleen gericht zijn op het afkicken. Het traject daarna, te weten
begeleiding in wonen en werken verdient minstens zoveel aandacht.
Dit traject geldt ook voor dak- en thuislozen. Omliggende gemeenten
moeten meebetalen aan de centrumvoorzieningen die Arnhem aanlegt.
Minima
Wij vinden dat de gemeente waar mogelijk een eigen aanvullend
minimabeleid moet voeren en het bestaande beleid moet beschermen
tegen afbraak. Er moet een beleid worden gevoerd, waarbij verborgen
armoede moet worden voorkomen en waar nodig bijtijds ontdekt om
adequate maatregelen te nemen. Vooral ouderen in onze samenleving
dienen extra aandacht te krijgen.
Stimulering van werk en inkomen
Ouderen zijn zeer waardevol voor de samenleving. Het delen van hun
kennis en kunde zijn van essentieel belang voor de vorming van
jongeren en het behoud van een economisch sterke samenleving.
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Mensen in de WWB (Wet Werk en Bijstand) dienen gestimuleerd en
begeleid te worden in het vinden van betaald werk. Vrijwilligerswerk is
een mogelijkheid om deze mensen aansluiting te laten houden met de
maatschappij en hun kansen niet te laten verwateren om een betaalde
baan te vinden. Wij vinden sollicitatieplicht voor mensen boven 60 jaar
niet meer van deze tijd en wij vinden dat deze sollicitatieplicht dient te
worden afgeschaft.

Welzijn en onderwijs

Het welzijnsbeleid van de stad moet helder en overzichtelijk zijn,
gericht op het scheppen van ontplooiingsmogelijkheden voor iedereen.
Hierbij horen uiteraard goede schoolvoorzieningen.
Arnhem dient het brede aanbod van Hogescholen zoals de kunst en
dansacademie tot talencursussen voor allochtonen te handhaven. Ook
speciale vormen van onderwijs zoals het muziekonderwijs,
biologieonderwijs via de kinderboerderijen, lichamelijke opvoeding
inclusief zwemles en onderwijs aan kansarme groepen moeten ruime
aandacht houden.
Studentenhuisvesting
Es dient naar voldoende studentenhuisvesting te worden gestreefd.
Leegstaande kantoren en andere gebouwen kunnen eventueel worden
geschikt gemaakt voor studentenhuisvesting.

Sport
Voorzieningen op wijkniveau
Sport is van groot belang voor het lichamelijk en geestelijk welzijn. In
Arnhem ontbreekt het momenteel aan kleinschalige sportvoorzieningen
op wijkniveau. Vooral voor ouderen is bewegen van belang om gezond
te blijven.
Vrijwilligerswerk
Wij vinden dat sport in de breedte ondersteund moet worden. Ook hier
geldt dat de vele vrijwilligers die in de sportwereld actief zijn, onze
steun verdienen. Wat ons betreft kan dat door bij het door ons
gewenste vrijwilligersloket praktische ondersteuning te geven.
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Gelredome
Gelukkig is Gelredome al jaren een groot succes. Wereldsterren treden
er met grote regelmaat op en ook andere evenementen vinden er hun
plaats. Omdat het een commercieel succes is hoeft Arnhem er geen
geld bij te leggen en dat moet zo blijven.
Om ook de toekomst van het stadion veilig te stellen, zijn wij
voorstander van de geplande uitbreiding en extra voorzieningen die
het stadion nog succesvoller kunnen maken. Wij vinden dat Gelredome
de kleinschalige evenementen, die tot voor kort in de Rijnhal
plaatsvonden moet faciliteren. Ook zijn wij er voorstander van dat
Vitesse eigenaar wordt van het Gelredome zonder boete clausule.
Vitesse
Vitesse hoort bij Arnhem al meer dan honderd jaar en dat moet zo
blijven. Wij zijn met de supporters van Vitesse trots op onze
eredivisieclub.

Cultuur

Voor ons betekent dat de bestaande culturele accommodaties
behouden moeten blijven of worden vergroot. Welzijn in de stad
betekent de mogelijkheid hebben om je eigen levensstijl te
ontwikkelen. Uiteraard in harmonie met de omgeving.
Wij vinden Rozet een waardevolle en prachtige aanvulling voor onze
stad. Wij vinden dat iedereen gebruik moet kunnen maken van dit
prachtige gebouw en haar voorzieningen.
Slag om Arnhem
Wij zijn blij dat er na 70 jaar eindelijk een kwalitatief infocentrum
gerealiseerd is. Waar met respect teruggekeken kan worden naar de
Slag om Arnhem.
Sonsbeektentoonstellingen
Er moet meer aandacht komen voor de cultuur die Arnhem zelf
voorbrengt. De grote Sonsbeektentoonstellingen, dienen kwalitatief
verbeterd te worden en in een hogere frequentie plaats te vinden.
Doordat er nu op onregelmatige basis en met grote intervallen
exposities worden georganiseerd valt de opgedane kennis en ervaring
van de organisatie na afloop uiteen.
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Wij pleiten voor een professionele organisatiestructuur zodat kennis en
ervaring behouden blijft en welke inhoudelijk ruimte geeft aan
beeldende kunstenaars uit de eigen stad naast kunstenaars van
landelijk en internationale allure.
Subsidies voor cultuur
Voor en bloeiend en divers cultureel leven is het nodig dat naast de
gevestigde instituten ook kleinschalige en vernieuwende projecten een
kans krijgen. Wij willen dat er gemeenschapsgeld beschikbaar komt
voor “culturele vrijplaatsen” waar iedereen die dat wil, gebruik kan
maken van faciliteiten die nodig zijn om de persoonlijke creativiteit tot
expressie te brengen. Bijvoorbeeld publieke ateliers, galeries,
tijdschriften, theatertjes, en festivalterreinen, al of niet
buurtgebonden. Verder mag op het bibliotheekwerk niet verder
bezuinigd worden.
Musis en stadtheater
Wij zij blij met het inmiddels verbouwde Musis Sacrum. Wij vinden het
stadtheater, de voormalige stadsschouwburg, voldoende om in de
behoefte te voorzien. Voor grotere producties kan uitgeweken worden
naar het Gelredome.
Pop podia
Wij zijn tegenstander van de exploitatie van pop podia door de
gemeente. Voorbeelden uit andere gemeenten laten zien dat dit
nergens kostendekkend plaats vindt en de gemeenten voor de
tekorten opdraaien.
Living Statues
Living Statues en andere internationale beeldbepalende evenementen
die het imago van de stad kun verstevigen dienen zoveel mogelijk
gesteund en behouden te worden.

Ruimte en milieu

Arnhem moet de beste stad zijn om in te wonen, te werken en te
recreëren. Een eerste vereiste daarbij is dat de stad “schoon” is in een
milieu hygiënisch opzicht. Vervuiling van lucht, water en bodem moet
bestreden worden. De reeds bestaande ernstige
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bodemverontreinigingen in de stad moeten gesaneerd, dan wel
geïsoleerd en beheerd worden.
Luchtkwaliteit
De luchtkwaliteit is een van de belangrijkste aspecten bij de
herontwikkeling van de binnenstad. De gemeente heeft verzuimd om
de kans aan te pakken voor een proef met gratis openbaar vervoer.
Door Arnhemmers de mogelijkheid te bieden om gratis gebruik te laten
maken van het openbaar vervoer en de vuile dieselbussen zo veel
mogelijk te vervangen door de schone trolleybus zullen er minder
uitlaatgassen in de lucht boven onze stad terecht komen. Ook dient de
verkeersstroom zo afgewikkeld te worden, dat deze zo snel mogelijk
de stad uit geleid wordt.
Geen hoge windmolens in Arnhem
Arnhem heeft geen windmolens nodig die de horizon vervuilen,
overlast veroorzaken en die alleen door subsidie zogenaamd
winstgevend zijn. Plaats windmolens daar waar de meeste wind is, dus
aan zee of in zee. Geen windmolens in Arnhem.
Wij kiezen voor zon en water energie.
Parken en groenstroken
De prachtige Arnhemse parken, naast het buitengebied van ArnhemNoord en het Betuwelandschap van Arnhem-Zuid, vormen de groene
longen van onze stad. Het opofferen van parken voor economische
doelen vinden wij onbespreekbaar.
Meinerswijk / Stadsblokken
Ons prachtige natuurpark Meinerswijk is mooi en is een echt
rivierenpark met andere planten en dieren dan in de meeste Arnhemse
parken.
Stadblokken is een ander verhaal, daar was altijd bebouwing (ASMscheepswerf). Bovendien is het de verbinding tussen Arnhem noord en
zuid. Daar passen in het groen functies zoals een jachthaven, een
stadscamping, een hotel en culturele functies plus een mooie
boulevard tegenover de Rijnkade.
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A15 en Pley
Wat ons betreft is de realisatie van de doortrekking van de A15
prioriteit om de files op de Pley te verminderen.

Het welzijn van dieren

Wij onderschrijven de speerpunten van de dierenbescherming
waaronder de punten die hierna worden genoemd en is met de
dierenbescherming van mening, dat de gemeente verantwoordelijk is
voor de bescherming van dieren binnen haar grenzen. Misbruik van
dieren en verwaarlozing kunnen niet worden getolereerd.
Hondenbeleid
De gemeente moet overlast door hondenpoep bestrijden met
voldoende uitlaatplaatsen en plaatsen waar honden los kunnen lopen.
Opruimen moet worden gestimuleerd door middel van voorlichting, het
plaatsen van automaten met hondenpoepzakjes en meer afvalbakken.
Kinderboerderijen
Bij kinderboerderijen dient de nadruk te liggen op hun educatieve taak
en moeten dieren op een zo natuurlijk en ongestoord mogelijke manier
worden gehouden.
Bijen en andere bestuivers
De gemeente moet een actief beleid voeren om het bijenhouden in de
stad mogelijk te maken en de gelegenheid bieden voor het aanplanten
van drachtplanten en het bouwen en plaatsen van hufterproof
bijenstallen. Ook moet het beleid van de gemeente er op gericht zijn
om het vestigen van andere insecten zoals hommels en wilde bijen
mogelijk te maken in alle parken van de stad.

Arnhemse Ouderen Partij houdt van de stad in al haar facetten. Als u
dat ook doet stem dan op 21 maart 2018 vóór Arnhem, stem
Arnhemse Ouderen Partij.

19

