Betrouwbaar en Betrokken
Beste Arnhemmer,
Nog even en u kunt weer een nieuwe gemeenteraad kiezen. Meer dan ooit gaan deze verkiezingen
over u. Jong en oud. Of u nu wel of geen (betaald) werk hebt en of u nu in de Burgemeesterswijk of in
Immerloo woont. De gemeente krijgt er steeds meer taken bij die grote invloed hebben op het leven
van alledag in Arnhem. Misschien ook wel op uw leven, want het gaat hierbij om de zorg voor de
jeugd, ouderen, kwetsbaren en mensen met een beperking. Door te gaan stemmen kunt u
meebeslissen hoe zorg, veiligheid en werkgelegenheid en uw buurt eruit gaan zien.
Arnhem is een prachtige stad. Een perfecte ligging, geweldige parken en veel wijken vol activiteiten.
Tegelijk zien we een stad waar, meer dan in andere steden, mensen en kinderen in armoede leven,
de werkloosheid toeneemt en waar veel eenzaamheid is. Daarom zet de ChristenUnie zich juist in
voor de mensen die niet het hardste roepen. Omdat ze het niet kunnen, of niet weten hoe dat moet.
De ChristenUnie laat zich leiden door de Bijbel als bron van het goede. Ook voor Arnhem. Vanuit de
ervaring van jarenlang gewaardeerde betrouwbare en betrokken politiek gaat de ChristenUnie de
komende vier jaar graag weer voor u aan het werk in onze stad. Dit doen we met drie speerpunten.

Zorg voor elkaar
Een betere buurt
Aan het werk
Wat wil de ChristenUnie hiermee voor u in Arnhem bereiken?
1. De zorg in orde
Niemand in de stad mag uit beeld of zonder zorg raken. Bij alle nieuwe regelingen letten we op
draagkracht. Ouderen vormen een groeiende kwetsbare groep. Zelfredzaamheid en onderlinge hulp in
de buurt gaan hand in hand. De gemeente schept hiervoor goede voorwaarden en blijft waar nodig
vangnet. Dit betekent dus: als iemand zorg nodig heeft en toch overal buiten valt, pakt de overheid die
zorg op.
2. Meer veiligheid en minder overlast
We willen niet alleen maatregelen tegen uitgaansgeweld, en -overlast in het centrum, maar ook dat de
buurt waar u woont schoon, heel en veilig is. Opgeruimde stoepen en plantsoenen, veilige
oversteekplaatsen, voldoende bankjes en ontmoetingsplekken. De wijkagent moet zichtbaar en
herkenbaar aanwezig zijn.
3. Ruimte en kansen voor kleine ondernemers
Met het vrijgeven van de koopzondagen is er helaas weer een stap gezet richting de 24uurseconomie. Ook hebben kleine ondernemers het hierdoor extra zwaar gekregen. Juist de kleine
ondernemers en zelfstandigen kleuren de stad. Ze zijn welkom, ook in de wijken. Daarvoor moeten
(voor starters) regels vereenvoudigd worden.
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4. Meer Arnhemmers aan het werk
Werk begint bij goed onderwijs. Overheid, ondernemers en onderwijs moeten elkaar nog meer vinden
en elkaar aanvullen. Schooluitval willen we voorkomen door betere beroepsvoorlichting en goede
handhaving. Mensen die een uitkering echt nodig hebben, krijgen die snel. Tegelijk is bezig blijven
voor de maatschappij, als vrijwilliger, of via gesubsidieerd werk een must, en vergroot ook de kans om
sneller betaald werk te krijgen. De toegenomen werkloosheid en armoede vragen om stevig, haalbaar
en afrekenbaar beleid.
5. Ruim baan en steun voor vrijwilligers en mantelzorgers
Vrijwilligers en mantelzorgers vormen een groot en waardevol maatschappelijk ‘kapitaal’. Onmisbaar
inmiddels. Daar zijn we trots op, maar ook alert op draagkracht. Daarom moeten mantelzorgers 24 uur
per dag kunnen terugvallen op ondersteuning.
6. Duurzaam omgaan met energie, water en verkeer
De ChristenUnie is zuinig op de aarde en op het speciale plekje dat Arnhem heet. Wij gaan voor een
groener Arnhem waarbij we zoveel mogelijk energie zelf opwekken en onze afvalstoffen als
grondstoffen zien. Er worden alleen schone vrachtwagens in de binnenstad geaccepteerd en de
lichtreclame gaat ’s nachts uit. Verder geven wij ruim baan aan de voetganger, de fietser en de
(trolley)bus.
7. Rijnboog: Stap voor stap en geen risico’s
Geen dichtgetimmerde plannen voor vele jaren, maar ontwikkel de zuidelijke binnenstad stap voor
stap. Flexibiliteit, de menselijke maat en financiële haalbaarheid zijn leidend.
8. Sport en cultuur: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen
Goede sport- en cultuurgebouwen zijn belangrijk. Nog belangrijker is dat sport en cultuur betaalbaar
blijven voor jong en oud. Daarom kiest de ChristenUnie voor sport- en cultuurvoorzieningen in de
wijken, en niet voor een risicovol en duur Kunstencluster in het centrum.
9. Verantwoord omgaan met de portemonnee van de stad
Geen risicovolle korte termijnoplossingen maar investeren met visie en blik op de toekomst. De lasten
worden eerlijk verdeeld.

Help ons daarbij en geef ons uw stem!

